
2    0    2    2

ORGANIZATORZY

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji 
zach´camy do zainstalowania darmowej 
aplikacji na urzàdzenia mobilne – EC Events. 
Za pomocà aplikacji b´dziemy mogli 
przekazywaç Paƒstwu wszystkie wa˝ne informacje 
dotyczàce naszego wydarzenia. Aplikacja 
umo˝liwia Êledzenie informacji zwiàzanych 
z planem sesji konferencyjnych, tematami 
wystàpieƒ i innymi wydarzeniami, które b´dà 
organizowane w trakcie konferencji. Dodatkowo  
w aplikacji udost´pniono interaktywny moduł 
umo˝liwiajàcy zadawanie pytaƒ w trakcie 
trwania sesji tematycznych. 

Aplikacj´ bez opłat mo˝na pobraç ze stron 
sklepów internetowych App Store i Google Play
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Terminy
- zgłaszanie uczestnictwa w konferencji
  do 14.05.2022 r.
- wniesienie opłat 
  do 20.05.2022 r.
IloÊç miejsc ograniczona – decyduje kolejnoÊç 
zgłoszeƒ

Kontakt:
Wojciech LeÊniak
M: +48 607 691 319, 
E: wojciech.lesniak@energo-complex.pl
Jerzy Szolc
T: +48 695 101 193 , E: jerzy.szolc@obre.pl

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji do 
pobrania na stronie: 
http://www.energo-complex.pl/nauka-i-rozwoj/
konferencje/ 
Formularze prosimy przesyłaç na adres 
e-mail:konferencja@energo-complex.pl

Wpłaty prosimy dokonywaç na konto:
ING Bank Âlàski S.A.
76 1050 1230 1000 0023 0022 4611
Z dopiskiem „Konferencja 2022”

Istnieje mo˝liwoÊç promocji firm w trakcie 
trwania konferencji oraz wystawienia stoisk 
reklamowych.

Informacje dotyczàce Konferencji dost´pne sà 
równie˝ na stronie internetowej www.obre.pl  
www.energo-complex.pl, oraz w aplikacji mobilnej 
EC EVENTS, którà mo˝na pobraç na stronie sklepu 
Google Play lub App Store.

KOMITET NAUKOWY

INFORMACJE

Termin konferencji:
24-27 maja 2022r.

Miejsce
Park Hotel Diament Katowice
Ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice
www.hotelediament.pl

Opłaty
Uczestnictwo w konferencji
3 350,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 1 os.
2 750,00 + 23% VAT bez zakwaterowania

Opłata obejmuje: udział w konferencji  
i wydarzeniach towarzyszàcych, wy˝ywienie oraz 
komplet materiałów konferencyjnych.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie 
przybycia uczestnika (materiały konferencyjne 
zostanà przesłane pocztà)
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Tematyka konferencji:

 diagnostyka i eksploatacja łàczników 
elektroenergetycznych,

 diagnostyka i eksploatacja rozdzielnic 
Êredniego i wysokiego napi´cia,

 zastosowanie gazów alternatywnych do SF6 
w aparaturze wysokiego napi´cia,

 problematyka detekcji i lokalizacji 
wyładowaƒ niezupełnych w aparatach 
wysokiego napi´cia.

 OZE – przyłàczenia do konwencjonalnej 
sieci elektroenergetycznej, magazynowanie 
nadwy˝ek wyprodukowanej energii.
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