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ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w XXV Seminarium Szkoleniowym

NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW
które odbędzie się w dniach 20 - 22 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym
GEOVITA w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, tel.: 18 20 660 41; 782 600 149.
Organizatorami naukowymi seminarium są: dr Sławomir Mackiewicz oraz dr hab. inż. Jacek
Szelążek z Pracowni Badań Nieniszczących Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN
02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, tel. 22-826-12-81 w.248, e-mail: smackiew@ippt.pan.pl

Współpraca naukowa: prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski.
Wykaz przewidywanych wykładów będzie przedstawiony na stronie internetowej.
Oprócz wykładów zamówionych prezentowane będą zgłoszone referaty z prac własnych.
Koszt uczestnictwa wynosi: 1.340,- zł/osoby + 23%VAT (tj. 1.648,20 zł brutto). Koszt ten obejmuje:
- zakwaterowanie i pełne wyżywienie uczestnika przez 3 dni
(od wtorku 19 marca - od kolacji, do piątku 22 marca - do obiadu),
- uczestnictwo na wykładach i prezentacjach oraz materiały seminaryjne,
- zaświadczenie o udziale w seminarium.

W czasie seminarium zostanie wręczona nagroda specjalna za całokształt osiągnięć
w dziedzinie badań nieniszczących Panu dr hab. inż. Jackowi Szelążkowi oraz nagroda za
osiągnięcia w dziedzinie badań nieniszczących, przyznana w 2018 r. Panu mgr inż. Stefanowi
Szypulskiemu za całokształt pracy włożonej w rozwój badań nieniszczących.
Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mailowy PTBN do
dnia 04.03.2019 r. oraz wpłatę do tego terminu kosztów uczestnictwa na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas SA nr: 57 1750 0012 0000 0000 3102 8213.
Koszt udziału osoby towarzyszącej wynosi 540,- zł + 23%VAT ( tj. 664,20 zł brutto ).
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane w kolejności wpłat.
Zainteresowanym promocją swoich wyrobów lub usług proponujemy:
- Rezerwacja stanowiska wystawowego na seminarium
- koszt stanowiska 600,- zł +23%VAT
( tj. 738,00 zł brutto )
- Umieszczenie reklamy w materiałach seminaryjnych
- koszt 400,- zł/str. + 23%VAT
( tj. 492,00 zł brutto )
- Umieszczenie Roll-Up: przed salą konferencyjną - koszt 500,- zł/1 szt. + 23%VAT ( tj. 615,00 zł
brutto )
- Umieszczenie Roll-Up: w Biurze konferencji-koszt 200,- zł/1 szt + 23%VAT ( tj. 246,00 zł brutto )

