KOMUNIKAT NR 1

VI OGÓLNOPOLSKI
KONGRES GEOTERMALNY
23–25 października 2018 | Zakopane
Organizatorzy

Polskie Stowarzyszenie
Geotermiczne

Katedra Surowców Energetycznych
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN

Organizatorzy

Geotermia Podhalańska S.A.

Partnerzy

Starostwo Powiatowe
w Zakopanem

Urząd Miasta
Zakopane

Państwowy Instytut Geologiczny
– Państwowy Instytut Badawczy

Patronat honorowy

Patronat

Federacja Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP

Patronat medialny

Inne patronaty i partnerzy – w trakcie uzgodnień.

Jacek Krupa – Marszałek
Województwa Małopolskiego

PROGRAM RAMOWY KONGRESU
• Sesje plenarne (m.in. na temat obecnej polityki i strategii państwa w zakresie geotermii)
• Sesje techniczne
• Sesje z udziałem ﬁrm z branży geotermalnej
• Panele dyskusyjne
• Sesja posterowa
• Wręczenie – po raz pierwszy – Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację z zakresu
geotermii (szczegóły dotyczące zgłaszania prac do konkursu podaje komunikat na stronie
www.energia-geotermalna.org.pl)
• Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
• Konferencja prasowa
• Wizyty w niektórych obiektach geotermalnych na Podhalu
• Program historyczno-kulturalny:
Kongres odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poznamy zatem kilka miejsc związanych z tym Jubileuszem, wyjątkowych nie tylko dla Zakopanego, ale i całego kraju
– gdzie rodziła się Rzeczpospolita Zakopiańska i gdzie tworzyli patrioci i artyści tej miary co m.in.
Stefan Żeromski, Karol Szymanowski, Artur Rubinstein, Stanisław Witkiewicz, Rafał Malczewski.
• Spotkania i rozmowy towarzyskie, uroczysty bankiet i kolacja w stylu regionalnym – tradycyjnie
już ważne i oczekiwane elementy Kongresu.

RAMOWA TEMATYKA KONGRESU
• Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, polityce surowcowej, energetycznej
i gospodarczej Polski i UE
• Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
• Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, plany rozwoju, wybrane aspekty pracy
• Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
• Pompy ciepła w geotermii, podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
• Przegląd realizowanych i planowanych projektów badań i wykorzystania wód
i energii geotermalnej
• Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
• Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
• Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
• Sesje z udziałem ﬁrm z branży geotermalnej
• Inne zagadnienia

www.energia-geotermalna.org.pl/kongres

ZGŁOSZENIA, NADSYŁANIE REFERATÓW I ABSTRAKTÓW
• Zgłaszanie tytułów referatów i abstraktów na Kongres odbywa się poprzez wypełnienie
Formularza Zgłoszeniowego na stronie www.energia-geotermalna.org.pl/kongres w terminie
do dnia 30.05.2018 r.
• Autorzy zainteresowani publikacją referatu w „Technice Poszukiwań Geologicznych. Geotermia
i Zrównoważony Rozwój” proszeni są o nadesłanie pełnego tekstu referatu (zgodnie z wymogami
redakcji dostępnymi na stronie czasopisma*) do dnia 30.05.2018 r. na adres:
Redakcja „Techniki Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój”
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tpg@min-pan.krakow.pl
Referaty zostaną przesłane do recenzji, następnie Autorzy będą proszeni o ewentualne poprawki
i odesłanie referatów po korekcie do Redakcji w terminie do dnia 15.07.2018 r.
• Abstrakty referatów, których autorzy nie są zainteresowani ich publikacją w TPGGiZR
należy przesłać do dnia 30.06.2018 r. na adres: tpg@min-pan.krakow.pl (maks. 1 strona A4
wraz ze słowami kluczowymi, tekst w j. polskim i angielskim, według wskazówek).
*Uwaga! Wskazówki dotyczące przygotowania tekstów znajdują się na stronie:
www.min-pan.krakow.pl/tpg

WAŻNE DATY
Do 30.05.2018 r.:
• Zgłoszenie udziału w Kongresie (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
• Zgłoszenie tytułu referatu i abstraktu (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
Do 30.05.2018 r.:
• Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji w TPGGiZR, na adres tpg@min-pan.krakow.pl
Do 30.06.2018 r.:
• Przesłanie abstraktu referatu bez publikacji artykułu w TPGGiZR, na adres tpg@min-pan.krakow.pl
Do 15.07.2018 r.:
• Przesłanie do redakcji TPGGiZR tekstu artykułu po korekcie

www.energia-geotermalna.org.pl/kongres

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU, OPŁATA KONGRESOWA
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego,
który znajduje się na stronie: www.energia-geotermalna.org.pl/kongres.
Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wpłata na konto podane podczas rejestracji.
Opłata*:
Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 23–25.10.2018 r., materiały kongresowe, posiłki
od obiadu 23.10.2018 r. do obiadu 25.10.2018 r.
Uczestnicy

– 1200 zł (wpłata do 30.07.2018), 1400 zł (wpłata po 30.07.2018)

Uczestnicy – członkowie PSG**

– 1100 zł (wpłata do 30.07.2018), 1300 zł (wpłata po 30.07.2018)

Emeryci, studenci i doktoranci

– informacja w sekretariacie Kongresu

*

opłata zawiera VAT, dotyczy członków PSG regularnie opłacających składkę
**

Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji. Więcej
informacji znajduje się na stronie Kongresu.

SEKRETARIAT KONGRESU

Czynny w godzinach 9:00–15:00

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel. +48 12 654 52 12
redakcja@globenergia.pl

MIEJSCE KONGRESU
Zakopane (i Podhale) jest szeroko znane w Polsce i poza jej granicami, na co składa się wiele czynników: malownicze położenie na przedpolu Tatr, walory turystyczne, folklorystyczne, kulturalne, itd. Do tej
listy trzeba dodać wody geotermalne oferujące szerokie możliwości ich stosowania w ciepłownictwie,
rekreacji, balneoterapii, itd. Od ponad 20 lat realizowany jest geotermalny projekt ciepłowniczy, który
przynosi znaczące efekty ekologiczne i należy do największych w Europie.
Również hotel – miejsce obrad Kongresu i zakwaterowania jego uczestników – jest ogrzewany ciepłem
geotermalnym. Położony jest na stokach Gubałówki, w pobliżu kąpieliska geotermalnego.

Fot. Hotel Mercure Kasprowy

Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymoszkowa 1
34-500 Zakopane

