Odpłatność za uczestnictwo
(nie obejmuje kosztów zakwaterowania)
Rodzaj opłaty

Kwota

Opłata pełna przed 31 maja 2018
1650 zł
Opłata pełna ulgowa dla studentów
1500 zł
i doktorantów przed 31maja 2018
Opłata pełna po 31 maja 2018
1950 zł
Opłata dla osoby towarzyszącej oraz
uczestnika bez wygłoszenia i bez 1000 zł
opublikowania referatu
Opłata pełna obejmuje: wyżywienie, materiały
konferencyjne, program socjalny, wydruk
jednego referatu

Ważne terminy
Wydarzenie
Nadsyłanie
zgłoszeń
udziału w konferencji
wraz ze streszczeniami
Potwierdzenie przyjęcia
referatu
wraz
z
wytycznymi dla autorów
Nadsyłanie
pełnych
tekstów referatów
Informacja o przyjęciu
referatu
Wnoszenie opłat
za
uczestnictwo

Data
19.02.2018

19.03.2018
7.05.2018

Przewodniczący Konferencji
dr hab. inż. Jerzy NAPIÓRKOWSKI, prof.
ndzw.

Komitet Organizacyjny
Krzysztof LIGIER – przewodniczący
Magdalena LEMECHA – sekretarz
Przemysław DROŻYNER, Paweł
MIKOŁAJCZAK, Arkadiusz RYCHLIK,
Ewa SZCZEPANIK, Piotr SZCZYGLAK,
Adres do korespondencji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów
i Maszyn
Ul. Michała Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn
Tel. 89 523 34 63
Z dopiskiem: „Tribologia 2018”
e-mail: tribologia2018@uwm.edu.pl
adres strony internetowej konferencji:
www.uwm.edu.pl/wnt/jst2018

Polskie
Towarzystwo
Tribologiczne

Komitet
Budowy
Maszyn PAN

XXXVII Jesienna Szkoła
Tribologiczna
2018
Konferencja została objęta Patronatem
Honorowym Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego

Komunikat nr 1

20.05.2018
Olsztyn/Ryn

31.05.2018

10-13 września 2018

Komitet Honorowy
prof. dr hab. inż. Stanisław PYTKO –
Honorowy
Przewodniczący
Polskiego
Towarzystwa Tribologicznego
prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI – Dyrektor
Instytutu
Maszyn
Przepływowych
PAN
w Gdańsku, Wydział Nauk Technicznych UWM
w Olsztynie, Członek Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL –
Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. ndzw. –
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM
w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ –
Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji –
Państwowego Instytutu Badawczego, Radom
Prof. dr hab. inż. Stanisław RADKOWSKI –
Przewodniczący Sekcji Eksploatacji Komitetu
Budowy Maszyn
Prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK – Prezes
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
Zgłoszenia tematów referatów wraz ze
streszczeniami w języku polskim (językiem
konferencji jest
język polski)
należy
przygotować zgodnie z załączoną kartą
zgłoszenia
oraz
przysłać
w
formie
elektronicznej
na
adres
e-mail: tribologia2018@uwm.edu.pl
Pełne teksty referatów w języku angielskim,
o objętości 8-10 stron, po uzyskaniu
pozytywnych recenzji i terminowym wniesieniu
opłaty konferencyjnej, będą sukcesywnie
publikowane w czasopiśmie TRIBOLOGIA
(http://t.tribologia.eu/trib/en/).

Tematyka konferencji:














modelowanie układów tribologicznych,
nano- i mikrotribologia,
analiza procesów tribologicznych,
metodyka badań tribologicznych,
środki smarowe i procesy smarowania,
materiały elementów trących,
kształtowanie właściwości warstwy
wierzchniej,
zagadnienia biotribologii,
metody
projektowania
węzłów
tribologicznych,
problematyka tribologiczna w rozwoju
techniki,
problemy tarcia i zużycia w praktyce
przemysłowej,
tribologia materiałów ziarnistych,
diagnostyka procesów tribologicznych.

Konferencja odbędzie się we wnętrzach
pieczołowicie
odrestaurowanego
XIVwiecznego Zamku Krzyżackiego w otoczeniu
mazurskiej przyrody i w bliskim sąsiedztwie
jezior. Mamy nadzieję, że niepowtarzalna
atmosfera miejsca konferencji, znakomita
kuchnia i atrakcje oferowane przez hotel
sprzyjać będą owocnym obradom oraz
wymianom poglądów i doświadczeń podczas
spotkań towarzyskich.
Mazurskie Centrum
Kongresowo-Wypoczynkowe
"Zamek - Ryn" Sp. z o.o.
Pl. Wolności 2, 11-520 Ryn
http://www.zamekryn.pl

Koszty zakwaterowania
i rezerwacja hotelu
Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują
i opłacają hotel, a informację o dokonaniu
rezerwacji przesyłają również drogą mailową do
organizatora konferencji.
Organizatorzy wynegocjowali z hotelem
specjalne stawki dla uczestników konferencji.
Wynegocjowane z hotelem specjalne stawki dla
uczestników konferencji (cena za 1 dobę):
Rodzaj
pokoju
Jednoosobowy
(jedna osoba
w pokoju)
Dwuosobowy
(dwie osoby
w pokoju)
Pokój
trzyosobowy
(Pokój
dwuosobowy
z dostawką)

Cena za
pokój

Cena za 1
osobo-dobę

245 zł

-

322 zł

161 zł

442 zł

147 zł

