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III JURAJSKICH
WARSZTATACH
SZKOLENIOWYCH

Z wiodącymi tematami:

„Kompozyty, laminaty, wyroby warstwowe”
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW

KARTA ZGŁOSZENIA

GEOTEKSTYLIÓW

PATRON MEDIALNY

Jura Krakowsko-Częstochowska
08 - 10. 09. 2016 r.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W JURAJSKICH WARSZTATACH

PROGRAM WARSZTATÓW

SZKOLENIOWYCH

1 DZIEŃ

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób działających
w branży włókiennictwa technicznego. Impreza dedykowana jest do
kadry zarządzającej, technologicznej, handlowej, służb utrzymania
ruchu a także do inwestorów, projektantów, wykonawców,
pracowników naukowych oraz studentów, zainteresowanych
zagadnieniami związanymi z produkcją, modyfikacją i
zastosowaniem technicznych wyrobów włókienniczych w różnych
gałęziach przemysłu.
Udział w Warsztatach to możliwość: wysłuchania bardzo
ciekawych referatów i prezentacji, wymiany doświadczeń,
nawiązania nowych kontaktów i znajomości, które niewątpliwie
przyniosą wiele korzyści dla każdego.
Na uczestników oprócz ciekawych wykładów czeka wiele
atrakcji takich jak: możliwość bezpłatnego korzystania z basenu,
kortu tenisowego, sauny fińskiej i tureckiej, jacuzzi, chaty solnej, a
także turniej w kręgle, integracyjna uroczysta kolacja oraz wycieczka
na Zamek w Ogrodzieńcu i zwiedzanie uroków Jury.
Uczestnicy zostaną zapoznani z urządzeniami i usługami,
pokazane zostaną dodatki, uszlachetniacze oraz szereg innych
ciekawych rozwiązań wspomagających produkcję praktycznie w
każdym zakładzie. Zostaną zaprezentowane najciekawsze i
najbardziej innowacyjne rozwiązania związane ze stosowaniem
materiałów włókienniczych w Geotechnice, Agrotechnice i innych
dziedzinach gospodarki.
A wszystko w bardzo atrakcyjnej niskiej cenie )*

650 PLN - w kwocie zawarte są: 2 noclegi w pokojach 2-osobowych,
pełne wyżywienie, przerwy kawowe, uroczysta kolacja,
wycieczka, materiały szkoleniowe, inne atrakcje.

550 PLN - opłata zniżkowa dla członków SWP ; SPG
dodatkowych osób z firm wygłaszających referaty.
)* w przypadku dokonania zgłoszenia w wyznaczonym terminie

8 września 2016 roku (czwartek)
1000 – 1230 1300 – 1330 1330 – 1345 1345 – 1500
1500 – 1515 1515 – 1630 1830 –

rejestracja uczestników
obiad
uroczyste rozpoczęcie Jurajskich Warsztatów
I sesja wykładowa
przerwa kawowa
II sesja wykładowa

- uroczysta kolacja z DJ

2 DZIEŃ
9 września 2016 roku (piątek)
800 – 1000 - śniadanie
1030 – 1130 - III sesja wykładowa
1130 – 1200 - przerwa kawowa
zwiedzanie ekspozycji i rozmowy bezpośrednie;
1200 – 1330 - IV sesja wykładowa
1400 – 1500 - obiad
1530 – 1830 - zwiedzanie uroków Jury Krakowsko –
Częstochowskiej
lub zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie i innych
obiektach OW Orle Gniazdo Hucisko
1900 – 2000 - kolacja
2000 –
- Kręgielnia – Turniej o uścisk dłoni prezesa SWP

3 DZIEŃ
10 września 2016 roku (sobota)
800 – 1000
1000 – 1100

- śniadanie
- podsumowanie obrad
zakończenie III Jurajskich Warsztatów

