§

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

nazwa Firmy, _________________________________
_________________________________
Instytucji:
imi i
nazwisko
uczestnika:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
kontaktowy
adres e-mail: _________________________________
telefon:

_________________________________

faks:

_________________________________

adres:

_________________________________
_________________________________

NIP:

_________________________________

TARGI GEODEZYJNE:
|__ sekcja fotogrametrii

|___ m pow.

|__ sekcja informatyki

|___ m pow.

|__ sekcja technik pomiarowych

|___ m pow.

|__ sekcja przetwarzania danych

|___ m pow.

|__ sekcja nieruchomo ci

|___ m pow.

GIEŁDA PRACY
|___ zainteresowani

2
2
2
2
2

|___ nie zainteresowani

KONFERENCJA
_________________________________
tytu
_________________________________
autor/autorzy

Wszystkie firmy i instytucje biorące udział w Targach,
Konferencji lub Giełdzie prosimy o nadesłanie
informacji marketingowych (zdjęcia, znaki towarowe,
loga firmowe) niezbędnych do stworzenia reklamy.
Reklama multimedialna będzie wyświetlana podczas
targów na rzutnikach multimedialnych. Prosimy o
kontakt
firmy
zainteresowane
wywieszeniem
banerów reklamowych podczas imprezy.
Poszukujemy
partnerów
strategicznych
mecenasów,
którzy
zechcą
przyczynić
do uatrakcyjnienia Imprezy w Olsztynie.

oraz
się

Na życzenie Państwa reklama ukaże się w naszych
zasobach
internetowych
oraz
na
stronach
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego
www.geodezja.pl. Każda firma lub osoba biorąca
udział w Targach lub Giełdzie Pracy otrzyma
od 30% do 70% rabat na reklamę w zasobach PIIG www.geodezja.pl - do końca roku 2001 oraz prawo
do 20%-40% zniżki przy zakładaniu kont i serwerów
internetowych
w
domenach
geodezyjnych
administrowanych przez PIIG - www.geodezja.pl.
Firmy biorące udział w Targach lub Giełdzie Pracy
zostaną wymienione na plakatach i wydawnictwach
Targów w artykułach i wydawnictwach Patronów
Medialnych.

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie
/ Samorząd Studencki /

I Ogólnopolskie Targi Geodezji,
Szacowania Nieruchomości
i Systemów Informacji
Przestrzennej
Geodezyjna Giełda Pracy
Konferencja Naukowa
nt. Rola geodezji
w nowym tysiącleciu

_________________________________
_________________________________

_________________________________
tematyka lub _________________________________
streszczenie _________________________________
_________________________________
formularz
uczestnictwa dostępny jest w Internecie
§ zgłoszenia
REKLAMA
www.targi.geo.kortowo.pl

Komitet Organizacyjny
10-723 Olsztyn, ul. Dybowskiego 9/204
tel. kom. 0604603107, 0502815336
faks (0-89) 523 34 77
e-mail: targi@geo.kortowo.pl
http://www.targi.geo.kortowo.pl

Olsztyn, 28-29 kwietnia 2001

KOMUNIKAT NR 2

W imieniu Samorządu Studenckiego Wydziału
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w
Olsztynie
mamy
przyjemność zawiadomić Państwa, że informacja o
organizacji I Ogólnopolskich Targów Geodezji,
Szacowania Nieruchomości i SIP połączonych z
Geodezyjną Giełdą Pracy oraz Konferencją
Naukową nt. Rola geodezji w nowym
tysiącleciu, które odbędą się w dniach 28-29
kwietnia 2001 r. w Olsztynie spotkała się z dużym
zainteresowaniem
środowiska
geodetów
i
rzeczoznawców majątkowych.
Z przyjemnością informujemy Państwa, że:
Patronat Honorowy przyjęli:
•
•
•
•
•
•
•

Zbigniew Babalski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju
Janusz Cichoń
Prezydent Olsztyna
Prof. Kazimierz Czarnecki
Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Prof. Ryszard J. Górecki
JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Andrzej Ryński
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Prof. Ryszard Źróbek
Dziekan Wydziału Geodezji i GP UWM w Olsztynie

Patronat Medialny sprawują:
•
•
•

Magazyn Geoinformacyjny GEODETA
Polski Internetowy Informator Geodezyjny
www.geodezja.pl
Przegląd Geodezyjny

Komitet Organizacyjny:
ul. Dybowskiego 9/204, 10-723 Olsztyn
tel. kom. 0604603107, 0502815336
faks 0-89 5233477
tel. kontakt. 0-89 5234529, 0-89 5234504

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
• dr inż. Waldemar Kamiński, Prodziekan Wydziału
GiGP UWM w Olsztynie
• Kamil Kowalczyk, Przewodniczący Samorządu
Studenckiego Wydziału GiGP UWM w Olsztynie
• Mariusz Bagiński
• Jakub Dębek
• Ewa Sobierajska
KONCEPCJA I STRUKTURA IMPREZY
§ TARGI
W ramach Targów organizujemy wystawę najnowszych
rozwiązań
geodezyjnych
oraz
zastosowania
w procesach
geodezyjnych
i
kartograficznych
technologii nowych generacji.
Proponujemy Państwu udział w wybranych sekcjach:
• sekcja fotogrametryczna
• sekcja informatyczna
• sekcja technik pomiarowych
• sekcja przetwarzania danych
• sekcja nieruchomości
§ GIEŁDA PRACY
Giełda Pracy jest okazją do spotkania pracodawców i
potencjalnych pracowników. Wierzymy, że Giełda
umożliwi nie tylko łatwiejszy start zawodowy
absolwentom naszego Wydziału, ale także ułatwi
Państwu
możliwość
pozyskania
ambitnych
i
wykwalifikowanych młodych pracowników. Uczestnicy
ze strony pracodawców otrzymają od nas komplet
materiałów zawierających informacje o obecnych i
przyszłych absolwentach olsztyńskiej geodezji.
§ KONFERENCJA
Myśl przewodnia: Rola geodezji w nowym tysiącleciu.
• przyszłość wyceny w Polsce
• konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej
• realne perspektywy zatrudniania młodych ludzi
na światowych rynkach pracy
• GPS – codzienność czy innowacja?
• nowoczesne metody i technologie pozyskiwania,
gromadzenia i przetwarzania danych

Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali goście
z Polski oraz zagranicy. Organizatorzy serdecznie
zapraszają
zainteresowanych
do
udziału
w Konferencji
oraz
do
zgłaszania
referatów
naukowych związanych z przedstawioną tematyką.
Rozważana jest możliwość recenzowania artykułów.
MIEJSCE TARGÓW, GIEŁDY I KONFERENCJI
Główne imprezy odbędą się w dniach 28-29 kwietnia
2001 r. w Olsztynie w hali sportowej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Prawocheńskiego 7.
KOSZTA I OPŁATY
§ TARGI
Opłata za powierzchnie wystawienniczą wynosi 200 zł
netto za m2 wynajmowanej powierzchni, jednak nie
mniej niż za 4m2. Za drugą i każdą następną osobę
personelu opłata wynosi 100 zł netto.
§ GIEŁDA PRACY
Koszt uczestnictwa zamyka się kwotą 300 zł netto za
reprezentanta Firmy lub Instytucji. Dla wystawców lub
uczestników konferencji koszt udziału w Giełdzie wynosi
100 zł netto od reprezentanta Firmy lub Instytucji.
§ KONFERENCJA
Koszta udziału w Konferencji ustalono na 400 zł netto
od osoby. Koszt udziału w Konferencji dla autorów
referatów wynosi 300 zł netto. Dopłata za udział
w konferencji personelu wystawców wynosi 100 zł
netto za jedną osobę.
Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. Zgłoszenia i
wpłaty po ww. kosztach przyjmujemy do 2 kwietnia br.;
po tym terminie wysokość opłat wzrośnie o 25%.
Konto do wpłat:
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
PEKAO S.A. I o. Olsztyn, rach. nr. 12401590-2919678-2700-401112 z dopiskiem "Targi Geodezyjne".
Wszelkie bieżące informacje można uzyskać
przede wszystkim na stronie internetowej
www.targi.geo.kortowo.pl

