Česká společnost pro osvětlováni,
Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost,
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága,
Polski Komitet Oświetleniowy SEP
LUMEN V4
VI. Konference Vyńegrádských zemi pro osvĕtleni
VI. Konferencia Vyńehradských krajín pre osvetlenie
VI. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája
VI. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

Karpacz, Polska
13-16 września 2016

Zaproszenie
W imieniu Polskiego Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
oraz Komitetu Organizacyjnego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowaną w
dniach 13-16 września 2016 roku V Konferencję Oświetleniową krajów Grupy
Wyszehradzkiej, LumenV4. Konferencja odbędzie się w miejscowości Karpacz, w polskich
Sudetach, a miejscem konferencji będzie hotel Mercure.
Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć naukowych, technologicznych i zastosowań
technicznych w zakresie techniki świetlnej oraz dziedzin pokrewnych, a także dyskusja i
wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, oraz
mamy nadzieję, także z innych krajów. Oczekujemy, że konferencja LumenV4 przyczyni się
do nawiązania i umocnienia profesjonalnych i przyjacielskich kontaktów. Chcielibyśmy także
zaprezentować wszystkim uczestnikom konferencji piękno, wciąż nieodkrytego w pełni
regionu Polski.
Podczas konferencji, producenci oraz firmy handlowe będą mogli skorzystać z odpłatnej
możliwości prezentacji swoich produktów, usług i rozwiązań.
Serdecznie zapraszmy na konferencję LumenV4 2016 do Karpacza!

Program konferencji
13. września (wtorek)
13:00 – 21:00 - registracja uczestników, zajęcie pokojów hotelowych
14:00
obiad
16:00
oficjalne otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny
2 referaty zapraszane
19:00
- Welcome Drink, kolacja
14. września (środa)
8:00
- śniadanie
9:00 – 12:30 - referaty – część 1. (9 referatów w tym jeden zapraszany)
12:30 – 13:30 - obiad
14:00 – 15:00 - prezentacja posterów
15:00 –
- wycieczka dla wszystkich uczestników konferencji
19:30
- grill
15. września (czwartek)
8:00
- śniadanie
9:00 – 12:30 - referaty – część 2. (9 referatów w tym jeden zapraszany)
12:30 – 13:30 - obiad
14:00 – 15:00 - prezentacja posterów
15:00 – 17:00 - referaty – część 3. (4 referaty)
19:30
- uroczysta kolacja
16. września (piątek)
8:00
- śniadanie
9:00 – 12:00 - referaty – część 4. (8 referatów)
12:00 –
- zamknięcie konferencji
Przewidzane jest wygłoszenie 32 referatów w tym 4 zapraszane (1 z każdego krtaju)

Oficjalne języki konferencji
Angielski, czeski, słowacki, węgierski i polski. Oficjalnym językiem konferencji będzie
angielski ale wszystkie prezentacje wygłaszane podczas konferencji będą tłumaczone na
języki narodowe.
Nadsyłane streszczenia artykułów powinny być przygotowane w języku angielskim i jednym
z pozostałych języków konferencji. Teksty artykułów zakwalifikowanych do konferencji
powinny być nadsyłane w języku angielskim. Prezentacje wygłaszane i postery powinny być
przygotowane w języku angielskim.

Program dla osób towarzyszących (w zależności od zainteresowania)
14. września (środa): Wycieczka w góry dla wszystkich
15. września (czwartek):
Wycieczka autokarowa dla osób towarzyszących

Koszty uczestnictwa
-

Uczestnik
Osoba towarzysząca
Doktorant, student

Zapłata
[Euro]
[Euro]
[Euro]

do 15.06.2016
120,00
70,00
40,00

po 15.06.2016
140,00
90,00
50,00

Zaproszenie do zgłaszania referatów i posterów
Z każdego kraju oczekujemy wydelegowania jednego, zaproszonego wykładowcy.
O zaproszeniu decydują członkowie krajowego Komitetu Nadzorczego, w porozumieniu z
Komitetem Programowym. Czas trwania wykładu wynosi 30 minut.
Kraje członkowskie mają dodatkowo możliwość przedstawienia po 7 referatów oraz
dowolnej liczby posterów. Czas trwania każdego referatu nie może przekroczyć 15 minut.
Zgłoszenia referatu lub postera należy kierować do krajowych członków Komitetów
Programowych, których zadaniem jest wspólne dokonanie wyboru. Przy nadsyłaniu
zgłoszenia należy podać imię, nazwisko i afiliację autora (autorów), tytuł referatu, oraz
streszczenie w języku angielskim i narodowym.
Osoby spoza krajów Grupy Wyszehradzkiej nadsyłają swoje zgłoszenia do Komitetu
Programowego wybranego kraju Grupy Wyszehardzkiej, wskazując w zgłoszeniu
preferowaną formę prezentacji.
Ostateczny termin nadsyłania streszczeń referatów oraz posterów: 29 lutego 2016.
Kandydatów prosimy, aby składającą się z ok. 250 - 300 wyrazów, skróconą wersję artykułu
(w językach angielskim i narodowym), przesłali członkom krajowego Komitetu
Programowego przed upłynięciem podanego terminu. Na podstawie zgłoszonych referatów
Komitet Programowy podejmie decyzję w ciągu miesiąca.
Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin nadesłania pełnych tekstów wybranych przez
Komitety Programowe artykułów upływa 31-go maja 2016 roku. Niedostarczenie
wymaganego materiału we wskazanym terminie spowoduje anulowanie danego zgłoszenia z
programu konferencji, oraz wybór w jego miejsce innego.

Wystawa
Planowane jest zorganizowanie wystawy sprzętu oświetleniowego i pomiarowego. Szczegóły
dotyczące kosztów i terminu zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej
konferencji.

Komitet Nadzorczy
Czechy:
Słowacja:
Węgry:
Polska:

Karel Sokanský
Petr Baxant
Alfonz Smola
Roman Dubnička
Sándor Almási
János Nagy
Wojciech Żagan
Jan Grzonkowski

karel.sokansky@vsb.cz
baxant@metasport.cz
alfonz.smola@stuba.sk
roman.dubnicka@stuba.sk
almasi.s@schreder.hu
elnok@vilagitas.org
wojciech.zagan@ee.pw.edu.pl
jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl

Komitet Programowy
Czechy:
Słowacja:
Węgry:
Polska:

Tomáń Novák
Jan Ńkoda
Dionýz Gańparovský
Stanislav Darula
Ferenc Szabó
András Poppe
Dariusz Sawicki
Piotr Pracki

novak@metasport.cz
skoda@feec.vutbr.cz
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
usarsdar@savba.sk
szabof@szafeonline.hu
poppe@eet.bme.hu
dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
piotr.pracki@ee.pw.edu.pl

Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
Członkowie:

Dariusz Sawicki, Politechnika Warszawska
Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka
Andrzej Pawlak, CIOP-PIB
Piotr Pracki, Politechnika Warszawska
Przemysław Tabaka, Politechnika Łódzka
Krzysztof Wandachowicz, Politechnika Poznańska
Agnieszka Wolska. CIOP-PIB
Maciej Zajkowski, Politechnika Białostocka
Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska

Adres:

Polski Komitet Oświetleniowy SEP
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa, Polska

E-mail:

pkosw@ciepoland.pl

Strona internetowa:

http://lumenv4.ciepoland.pl/

