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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej wraz z SITPH – Oddz.

Częstochowa serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych szeroko

rozumianą problematyką korozji na XIX Sympozjum Korozyjne, które

odbędzie się w dniach 22 – 24 listopada 2017 r. w Centrum Konferencyjno-

Szkoleniowym „Poraj” w Jastrzębiu gmina Poraj. Sympozjum umożliwi

wymianę poglądów, twórczą dyskusję i będzie okazją do zacieśnienia

integracji naszego środowiska.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

Prof. Henryk Bala - Przewodniczący

Tematyka Sympozjum

Tematyka Sympozjum obejmuje wszystkie aspekty badawcze, aplikacyjne,
edukacyjne, ekonomiczne i logistyczne związane z korozją materiałów
użytkowych, w tym materiałów metalicznych, budowlanych, tworzyw
sztucznych i innych. Z tego powodu adresatem Sympozjum jest kadra naukowa,
inżynieryjno-techniczna i zarządzająca reprezentująca instytucje naukowe,
instytuty branżowe, firmy antykorozyjne i wszelkie przedsiębiorstwa bądź
spółki na co dzień zmagające się z zagrożeniami korozyjnymi.

Miejsce Obrad

Sympozjum obradować będzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym
„Poraj” usytuowanym nad zachodnim brzegiem Zalewu Porajskiego. Urok
krajobrazu jurajskiego, balsamiczny zapach lasu i cenne zalety mikroklimatu
czynią z Ośrodka wymarzoną oazę zarówno dla osób spragnionych ciszy
i spokoju, jak i miłośników aktywnej rekreacji.

Termin Sympozjum

22-24 listopada 2017 r.

Adres Ośrodka 

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Poraj” Jastrząb, gmina Poraj

ul. Wojska Polskiego 79

strona internetowa: www.lesnaradosc.pl, e-mail: biuro@lesnaradosc.pl,
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Opłata za uczestnictwo

Opłata zwykła : 1500 zł + 23% VAT
Opłata dla członków PSK: 1400 zł + 23% VAT
Opłata dla studentów/doktorantów: 1300 zł + 23% VAT

Uwaga: na podstawie art. 43 ust. 1 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710 tekst jednolity), opłata za
Sympozjum dokonana ze środków publicznych może być zwolniona z VAT po
wypełnieniu „Oświadczenia VAT” i przesłaniu na adres Biura Sympozjum

W ramach ww. opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają:
• materiały sympozyjne z pełnymi tekstami i streszczeniami wystąpień (zeszyt

prenumerowany Nr 11/2017 miesięcznika Ochrona przed Korozją),
• udział w sesjach naukowych, pokazowych i reklamowych
• wyżywienie i zakwaterowanie
• udział w dwóch imprezach towarzyskich,
• udział w wycieczce

Teksty abstraktów i artykułów należy przesyłać pocztą elektroniczną (jako
załączniki) na adres biura Sympozjum: symp@wip.pcz.pl do dnia 10.09.2017 r.
Uwaga: W ramach opłaty konferencyjnej Uczestnik może przesłać 1 artykuł i 2 abstrakty.

Za ewentualne dalsze artykuły/abstrakty uczestnik ponosi dodatkową opłatę.

Aby zgłosić swój udział w Sympozjum należy wypełnić formularz rejestracyjny 
(on - line lub metodą tradycyjną) i dokonać wpłaty za udział w Sympozjum  
w terminie do dnia 20.09.2017 r. na konto: SITPH, Oddział Hutnictwa Żelaza 
i Stali w Częstochowie, nr konta: 65 1020 1664 0000 3002 0120 0146. 
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłaty za
uczestnictwo o 10% w przypadku jej uiszczenia po ww. terminie. Informujemy
również, że po dniu 20 października 2017 r. nie dokonujemy zwrotu wpłat
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

Kontakt / Informacje

Biuro Sympozjum APCS-2017, Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii,
al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 343250602, fax: +48 343250602 lub 34 3612385, 
Adres e-mail: symp@wip.pcz.pl

Strona internetowa Sympozjum:
http://www.symp-kor-apcs.wip.pcz.pl/

Do miłego zobaczenia w Poraju 
w listopadzie 2017 r. !


