
POLSKI KOMITET ELEKTROCHEMICZNEJ 
OCHRONY PRZED KOROZJĄ 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
 

uprzejmie zaprasza do udziału  

w XV Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej 
 

POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ 
 

w dniach od 17 do 19 października 2018 roku w Hotelu „MOŚCICKI” w Spale 
 

Celem Konferencji jest umożliwienie prezentacji postępu technicznego z zakresu elektro-

chemicznej ochrony przed korozją, a w szczególności nowych metod i technik pomiarowych 

stosowanych w ochronie katodowej konstrukcji metalowych. Organizatorzy mają nadzieję, że  

program Konferencji umożliwi wszystkim uczestnikom wymianę poglądów i własnych 

doświadczeń zawodowych w tej dziedzinie. Czynny udział w Konferencji będzie uwzględniany 

w procesie certyfikacji personelu zajmującego się ochroną przed korozją konstrukcji 

podziemnych wg PN-EN ISO 15257. Przewidywany harmonogram przygotowań do konferencji: 

 

Najpóźniej 
do dnia: 

23 kwietnia  wysłanie Komunikatu nr 1 do wszystkich zainteresowanych 
14 maja     zgłoszenie tematyki wystąpień i streszczeń referatów 
28 maja pierwszy termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji 
30 czerwca nadesłanie do druku wszystkich materiałów konferencyjnych 
31 sierpnia       rozesłanie Komunikatu nr 2 z pełnym programem konferencji 
03 września       ostateczny termin wniesienia opłat konferencyjnych 

 

Przewiduje się prezentację prac w formie referatów i komunikatów. Materiały konferencji 

zostaną przygotowane w formie pisemnej bezpośrednio z tekstów dostarczonych przez Autorów 

referatów. Referaty będą wyselekcjonowane przez Komitet Naukowy Konferencji. 

Organizatorzy zachęcają firmy do reklamy w materiałach konferencyjnych, w formie filmu lub 

stoiska reklamowego. Przewiduje się także udział gości zagranicznych. 

Konferencja zostanie zorganizowana w ośrodku szkoleniowym w Hotelu MOŚCICKI w Spale.  

Organizatorzy preferują zgłoszenia przez Internet - wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. 

Opłata konferencyjna: 1300 zł + VAT (zgłoszenie w pierwszym terminie) i 1400 zł + VAT 

w terminie późniejszym. Ostateczny termin wniesienia opłaty: 03.09.2018 r. - na konto:  

nr 44 11602202 00000000 60848985 z dopiskiem „POMIARY KOROZYJNE – nazwisko 

uczestnika”. Informacje szczegółowe dotyczące opłat:  

Adres do ewentualnej korespondencji: Wojciech Sokólski, SPZP CORRPOL, ul. Elbląska 133a, 

80-718 GDAŃSK - z dopiskiem „POMIARY KOROZYJNE” tel. 58 300 9000,  fax 58 300 9009,  

kom: 502-508-710, Internet: pkeopk@sep.com.pl, http://www.pkeopk.sep.com.pl. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 
 

Tytuł:.....................................   Imię i nazwisko:........................................................................................................  

Nazwa i adres instytucji:.............................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

Telefon:.......................................    Fax:........................................  e-mail: ............................................................... 

 

Referat             Komunikat        Reklama w materiałach konferencyjnych        Stoisko wystawiennicze                   
 

Tytuł prezentacji:........................................................................................................... .............................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

Oświadcza się, że jesteśmy płatnikami VAT, nr NIP................................................................................................. 
 

Upoważnia się SEP do wystawienia faktury VAT bez pokwitowania. 
 

 

  

 ................................                                    ..................................                                            ................................ 

         Dyrektor                                                       Data                                                             Główny księgowy 

UWAGA: w  przypadku konieczności zgłoszenia uczestnictwa w formie pisemnej prosimy również wypełnić zgłoszenie drogą elektroniczną na odpowiednim formularzu na stronie www.pkeopk.sep.com.pl 

http://www.hotelmoscicki.pl/
http://www.pkeopk.sep.com.pl/spala2018/spala2018form.htm
mailto:sep@corrpol.pl
http://www.pkeopk.sep.com.pl/

