I n f o rmacj e o rg an i z acyj n e:

K ART A ZGŁOSZE NIA
udziału w XIV Ogólnopolskiej Konferencji

„Unieszkodliwianie odpadów medycznych”

1. Termin Konferencji: 24 – 25 maja 2007 r.
2. Miejsce Konferencji: Hotel „Campanile”, ul. Św. Wawrzyńca 96,
60 – 541 Poznań, tel. 061 845 66 00, www.campanile.com.pl

Poznań, 24 – 25 maja 2007 r.

3. Biuro Konferencji czynne będzie w Hotelu od godz. 9:00 dnia
Jednostka zgłaszająca.......................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
Adres…………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………..............
NIP:………………………………………….................................………
Tel:.....……………………...........… Fax: …………..........……………..
E-mail: …….…………………................…………................................
Osoba upoważniona do kontaktów:
………………………………………...……………………………………
Osoby biorące udział w Konferencji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe):

…………………………………………....................………………

2.

………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………
Koszt udziału w Konferencji: do 30.04. – 690 zł i do 11.05. – 790 zł
Opłatę wynoszącą RAZEM…………………… zł
przekażemy na konto:

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286
do 30 kwietnia lub 11 maja 2006 r.,
z dopiskiem: „KONFERENCJA 14/07”
Prosz ę o za rezerwowani e nocl egu w dniu:

23.05.2007.
miejsce w pokoju
2-osobowym

24.05.2007.
pokój 1-osobowy

4. Konferencja

ma charakter szkoleniowy. Uczestnicy otrzymają
zaświadczenia zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12.10.1993 r., (Dz. U. nr 103, poz. 472).

Z APROSZ ENIE

5. Opłata za udział jednej osoby w Konferencji wynosi 790 zł i obejmuje: komplet
materiałów konferencyjnych i promocyjnych oraz pakiet Wydawnictw
Komunalnych**, koszt wyżywienia, udział w kolacji w Restauracji
„The Mexican” (www.mexican.pl), która znajduje się na ul. Kramrskiej 19 przy
Starym Rynku oraz przejazd z hotelu do restauracji i powrót, koszty
organizacyjne.

XIV Ogólnopolska Konferencja

6. Dla osób, które zgłoszą swój udział do dnia 30.04.07 r., koszt udziału jest
niższy o 100 zł i wynosi 690 zł.

7. Dla pracowników służby zdrowia koszt uczestnictwa jest odpowiednio
niższy i wynosi: zgłoszenie do dnia 30.04. – 590 zł, do dnia 11.05. – 690 zł.

UNIESZKODLIWIANIE
ODPADÓW MEDYCZNYCH

8. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:

1.

pokój 1-osobowy

24.05.2007 r. do zakończenia Konferencji.

miejsce w pokoju
2-osobowym

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286
do dnia 30 kwietnia lub 11 maja 2007 r.,
z dopiskiem„Konferencja – 14/07”.

9. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia
wraz z potwierdzeniem przelewu na numer fax: 061 655 81 01.

10. Zakwaterowanie: Abrys Sp. z o.o dokonuje tylko rezerwacji miejsc
hotelowych. Każdy z uczestników po przyjeździe dokonuje opłaty
za noclegi we własnym zakresie. Do Państwa dyspozycji zostały
zarezerwowane pokoje w Hotelu „Campanile” ze specjalną zniżką
dla uczestników konferencji. Doba hotelowa w hotelu trwa od godz. 14:00
w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego. Istnieje możliwość
skorzystania z dozorowanego, monitorowanego parkingu, koszt usługi
wynosi – 15 zł na dobę. Cena noclegu ze śniadaniem wynosi:
§

pokój 1 – osobowy – 180 zł,

§

pokój 2 – osobowy – 105 zł (za osobę).

11. Powyższe ceny dotyczą jednej doby i obejmują podatek VAT.

Opiekun merytoryczny:
dr inż. Grzegorz Wielgosiński
Politechnika Łódzka

12. Prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia znakiem X datę noclegu oraz
rodzaj pokoju.

Wypełnioną WIELKIMI LITERAMI kartę prosimy przesłać wraz
z potwierdzeniem przelewu na fax: 061655 81 01
lub na adres firmy:
ABRYS Sp. z o.o., 60 – 124 Poznań, ul. Daleka 33
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
organizowania imprez przez Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
a także zobowiązujemy się do zapłaty.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o. o. w Poznaniu,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

...................................
Gł. Księgowy

..................................
Dyrektor/Prezes

Patronat Honorowy:

13. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem do dnia 11.05.2007 r.
UWAGA: rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty
za udział w Konferencji.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji,
niewykonanie przez Nich bądź niewykorzystanie przez uczestników
jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie z „Warunkami
organizowania imprez przez Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”
– dostępnymi na stronie www.abrys.pl

Państwowy Zakład Higieny
Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
Polskie Stowarzyszenie Czystości
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych
Politechnika Śląska – Katedra Technologii
i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

16. Dodatkowych informacji udzieli:
Paulina Pelczyk
tel. (061) 655 81 22, kom.: 608 376 797
e-mail: p.pelczyk@abrys.pl lub szkolenia@abrys.pl
** Pakiet Wydawnictw Komunalnych zawiera (po 1 egzemplarzu): Przegląd
Komunalny oraz Recykling

Poznań, 24 – 25 maja 2007 r.

Szanowni Państwo,
Ogólnopolska Konferencja "Unieszkodliwianie odpadów medycznych"
jest cyklicznym spotkaniem specjalistów z branży. Co roku prezentujemy
na niej aktualne zagadnienia związane z problematyką odpadów medycznych
w jednostkach służby zdrowia.
Do udziału w tegorocznej edycji Konferencji, zaproszony został
przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, który przedstawi stan formalno
– prawny gospodarki odpadami medycznymi w Polsce. Podczas spotkania
swoje stanowisko dotyczące kontroli w jednostkach służby zdrowia
zaprezentują Państwu specjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska i Sanepidu. Podjęty zostanie temat energetycznego wykorzystania
odpadów medycznych oraz możliwości uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.
Przedstawimy również praktyczne rozwiązania problemów w zakresie
alternatywnych metod gospodarowania odpadami medycznymi, a także
eksploatacji instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych,
które funkcjonują w Polsce.
Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele jednostek służby zdrowia
oraz firm zajmujących się gospodarką odpadami niebezpiecznymi.

15:30 – 16:00

Mikrobiologiczne
zagrożenia stwarzane
przez odpady medyczne

16:00 – 16:20

Pytania i dyskusja

16:20 –16:50

PRZERWA KAWOWA

16:50 –17:20

17:20 – 17:50

17:50 – 18:15

ZAPRASZAMY!

PROGRAM KONFERENCJI*
10:00

dr Alicja Zawadzka
Politechnika Łódzka
inż. Włodzisław
Ćwiąkalski
EMI – PRO, Kraków

Podsumowanie dnia – pytania i dyskusja

25 maja 2007 r., (piątek)
Aspekty praktyczne
Prowadzący: dr inż. Grzegorz Wielgosiński

Otwarcie Konferencji

Kryteria doboru instalacji
termicznego
przekształcania odpadów
medycznych

Aspekty prawne
Prowadzący: dr inż. Grzegorz Wielgosiński
Stan formalno – prawny
dr inż. Beata B. Kłopotek
10:10 – 10:40 gospodarki odpadami
Ministerstwo Środowiska
medycznymi w Polsce
dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
Sytuacja w kraju
inż. Anna Wielgosińska
10:40 – 11:10 w zakresie gospodarki
odpadami medycznymi
– Piekarska
Politechnika Łódzka
Uprawnienia i obowiązki
inż. Hanna Grunt
WIOŚ w egzekucji
Wojewódzki Inspektorat
11:10 – 11:40 prawa dotyczącego
Ochrony Środowiska,
gospodarowania
Poznań
odpadami medycznymi

11:30 – 11:50

Pytania i dyskusja

11:40 – 12:00

Pytania i dyskusja

11:50 – 12:20

PRZERWA KAWOWA

12:00 – 12:30

PRZERWA KAWOWA
12:20 – 12:40

Alternatywne metody
gospodarowania
odpadami medycznymi
w Prywatnej Lecznicy
Certus

Andrzej Biadała
Prywatna Lecznica
Certus,
Poznań

12:40 – 13:10

Ochrona środowiska
w szpitalach
na przykładzie
doświadczeń niemieckich

dr inż.
Stanisław Suder
CENMED
Dolnośląskie Centrum
Unieszkodliwiania
Odpadów, Wrocław

13:10 – 13:40

Zyski szpitali
inwestujących
w odnawialne źródła
energii na przykładzie
Częstochowy – sposoby
finansowania inwestycji

Przedstawiciel
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego,
Częstochowa

13:40 – 14:00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

14:00 – 15:00

OBIAD

12:30 – 13:00

13:00 – 13:20

13:20 – 13:50

Kontrole
przeprowadzane
przez Sanepid
w jednostkach służby
zdrowia pod kątem
odpadów
Możliwości uzyskania
dotacji na inwestycje
związane ze służbą
zdrowia w programach
Unii Europejskiej
Odpady medyczne
substancją palną
w energetyce

13:50 – 14:10

Pytania i dyskusja

14:10 – 15:00

OBIAD

15:00 – 15:30

Racjonalizacja
gospodarki odpadami
w szpitalu

Patronat medialny:

KOLACJA W RESTAURACJI „THE MEXICAN”
przy Starym Rynku

20:00

24 maja 2007 r., (czwartek)

Wtórne odpady
z procesu termicznego
unieszkodliwiania
opadów
Ciągłe i okresowe pomiary
emisji zanieczyszczeń
z instalacji do termicznego
przekształcania odpadów

dr inż. Krzysztof
Kanclerski
Państwowy Zakład
Higieny, Warszawa

Krystyna Tycner
Wojewódzka Stacja
Sanitarno
– Epidemiologiczna,
Leszno

Ryszard Gola
– Sienkiewicz

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

Specjalista ds. Funduszy
Unijnych
prof. dr hab. inż.
Janusz W. Wandrasz
Politechnika Śląska

dr inż. Monika Malicka
ZUO Malex, Łódź

Doświadczenia instalacji
termicznego
przekształcania odpadów
medycznych w Olsztynie
Doświadczenia instalacji
termicznego
przekształcania odpadów
niebezpiecznych
EKO – TOP

dr inż. Grzegorz
Wielgosiński
Politechnika Łódzka
inż. Ryszard
Szymański
ZGOK w Olsztynie
inż. Czesław Sanetra
F.U.H. „EKO – TOP”,
Rzeszów

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

PREZENTACJA OFERTY FIRMY NA KONFERENCJI
Zapraszamy do prezentacji oferty Państwa firmy podczas
trwania Konferencji! Oferujemy możliwość dotarcia
do
licznej
jednocześnie
wyselekcjonowanej
grupy
odbiorców. W ofercie jest do wyboru kilka form prezentacji
firmy, co pozwala na optymalizację działań marketingowych.
Taka forma promocji cieszy się dużym uznaniem
ze względu na swoją celowość i skuteczność.
Oferujemy następujące formy promocji:
• rozdanie folderów, gadżetów reklamowych przez 500 zł
biuro konferencji,
folderów
reklamowych,
ofert 600 zł
• zamieszczenie
w materiałach konferencyjnych,
• dodanie CD – Rom’ów z ofertą w materiałach 600 zł
konferencyjnych,
• powierzchnia wystawiennicza przed salą obrad 800 zł
2
– do 2 m
• 10 – minutowe wystąpienie promocyjne podczas 1000 zł
obrad konferencji
Dodatkowy ch informacji doty cz ącej
promocji udz ieli:
P aw eł S z a d z i ew i c z
T el . : 0 6 1 6 5 5 8 1 2 4 l u b 6 0 8 3 7 6 7 9 7
e - m ai l : p r om oc j a @ a b r y s . p l

