
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

(dla FIRM) 

Termin przesłania - 30 czerwca 2016 r. 

 
Imię i nazwisko ............................................................... 

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

Firma  ………………………………………………….. 

…………………………………………………………    

Telefon ……..................................................................... 

e-mail  ............................................................................... 

Koszty: 

 organizacyjne                    500  zł        □ 

 stoisko                             1 100 zł        □ 

Proszę o zarezerwowanie pokoju: 

 1 – osobowy       □  ilość miejsc ograniczona   

 2 – osobowy       □      
 

Tytuł referatu / komunikatu
 
........................................... 

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

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

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

DANE DO FAKTURY 

Firma  ……….................................................................... 

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

Adres ................................................................................. 

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

NIP zakładu pracy: ........................................................... 

 

 

 

 

 

                    ........................... 
                              Podpis 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Miejsce Konwersatorium: Hotel Jaskółka; 43-450 Ustroń; 

ul. Zdrojowa 10. Odległość od dworca PKP Ustroń Zdrój 

i przystanku PKS Ustroń Centrum odpowiednio 1,5 km 

i 2 km.  

 

Rejestracja uczestników:   18.09.2016 r. od  godz. 16
oo

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE DATY 

 

 30 czerwiec   –  nadsyłanie zgłoszeń 

 15 sierpień   –  wpłaty na konto 

 15 sierpień   – program Konwersatorium  

                          na stronie: www.imn.gliwice.pl 

  oraz facebook’u 

 

Komitet Chemii Analitycznej PAN 

Zespół Analizy Spektralnej 

 

 

 

 

 

 

 

zapraszają na 
 

 

KKOONNWWEERRSSAATTOORRIIUUMM    

SSPPEEKKTTRROOMMEETTRRIIII  AATTOOMMOOWWEEJJ  
 

XIV Konwersatorium Absorpcji Atomowej  

IX Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej 

VI Konwersatorium Spektrometrii Mas 

I Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii 

Fluorescencyjnej 

 

 
Ustroń k/Wisły - Hotel Jaskółka 

19 - 21 września 2016 r. 

 

 

strona domowa konferencji: 

http://www.imn.gliwice.pl 

 
Znajdź nas na facebook’u! 

https://www.facebook.com/events/1742274362723785/ 

http://www.imn.gliwice.pl/
http://www.imn.gliwice.pl/
https://www.facebook.com/events/1742274362723785/


KKOOMMIITTEETT  NNAAUUKKOOWWYY  

 prof. dr hab. Ewa Bulska 

 prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz 

 prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz 

 prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski 

 dr hab. Zofia Kowalewska 

 dr hab. Barbara Wagner 

 dr inż. Ewa Szmyd, prof. IMN 

 dr inż. Zofia Mzyk 

KKOOMMIITTEETT  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYY  

 dr inż. Ewa Szmyd, prof. IMN 

 prof. dr hab. Ewa Bulska 

 mgr Barbara Bolibrzuch 

 mgr Jadwiga Charasińska 

 dr inż. Tadeusz Gorewoda 

Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, organizowane 

od kilkunastu lat w Ustroniu, jest miejscem cyklicznych 

spotkań analityków zajmujących się metodami spektrometrii 

atomowej. W tym roku po raz pierwszy do programu 

Konwersatorium zostanie włączona tematyka 

Fluorescencyjnej Spektrometrii Rentgenowskiej.  

Zakres tematyczny konferencji obejmuje również: metody 

przygotowania próbek, interferencje występujące 

w pomiarach spektralnych jak również zagadnienia związane 

z jakością wyników. Przewidziane są firmowe prezentacje 

nowych rozwiązań aparaturowych. 

Ważnym wydarzeniem Konwersatorium będzie specjalna 

sesja naukowa, w czasie której odbywa się uroczystość 

wręczenia  

Nagrody im. Jerzego Fijałkowskiego 

dla wybitnego spektroanalityka o szczególnych zasługach dla 

rozwoju analizy spektralnej w Polsce oraz wygłaszane są 

wykłady zaproszonych gości. 

Już po raz czwarty odbędzie się, dedykowana młodym 

pracownikom nauki, Sesja Młodych Spektroskopistów.  

Zapraszamy do aktywnego udziału przedstawicieli firm 

produkujących aparaturę spektralną. 

Biorący udział w Konwersatorium otrzymają certyfikat 

uczestnictwa.  

ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są 

o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie na adres 

sekretariatu konferencji. Osoby zainteresowane 

zaprezentowaniem własnych prac proszone są o przesłanie 

streszczenia w wersji elektronicznej - objętość 1 strona 

A4, marginesy 2,5 cm (wzór streszczenia zamieszczony 

jest na stronie konferencji).  

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2016 r.  

OOPPŁŁAATTYY  KKOONNFFEERREENNCCYYJJNNEE  

UCZESTNICY: 

Koszty organizacyjne - 500 zł 

Koszty pobytu - 600 zł (3 noclegi w pokoju 2 osobowym, 

wyżywienie, opłata uzdrowiskowa i parking). 

Dopłata do pokoju 1 osobowego – 200 zł (liczba miejsc 

ograniczona). 

Koszty pobytu płatne będą w recepcji Hotelu Jaskółka  

FIRMY: 

Koszty organizacyjne - 500 zł   

Koszty pobytu – 600 zł (płatne w hotelu Jaskółka) 

Koszty stoiska – 1 100 zł 

Należność za koszty organizacyjne i koszty stoiska 

(firmy) należy wpłacać na konto: 

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH 

Bank PEKAO S.A.  

Nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 

z dopiskiem: „Konwersatorium Spektrometrii” 

Termin wpłaty:  15 sierpnia 2016 r. 

SSEEKKRREETTAARRIIAATT  KKOONNFFEERREENNCCJJII  

Jadwiga Charasińska 

tel.  32 238 03 59; 

e-mail: jadwiga.charasinska@imn.gliwice.pl  

Adres:  Instytut Metali Nieżelaznych 

Zakład Chemii Analitycznej 

ul. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice 

fax:  32 231 69 33;  

  

KKAARRTTAA  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA    

WW  KKOONNWWEERRSSAATTOORRIIUUMM  

Termin przesłania - 30 czerwca 2016 r. 

 
Imię i nazwisko, stopień naukowy, tytuł......................... 

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

Instytucja ......................................................................... 

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

Telefon ……...................................................................... 

e-mail ................................................................................. 

Koszty organizacyjne (brutto):    500  zł   

Proszę o zarezerwowanie pokoju (opłata w hotelu Jaskółka) 

 pokój 1-osobowy          □  ilość miejsc ograniczona     

 pokój 2-osobowy           □      
 

Tytuł referatu / komunikatu
 
............................................ 

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

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

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

□ Sesja Młodych Spektroskopistów 

DANE DO FAKTURY 

Instytucja …. .................................................................... 

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

Adres ................................................................................. 

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

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

NIP zakładu pracy: ........................................................... 

 

 

.                     ........................... 
                             Podpis 


