Zapraszamy Państwa
do współpracy w roli Sponsora
II Ogólnopolskiej Konferencji O!SUWISKO,
która odbędzie się w dniach 14 – 17 maja 2019 r.
w Szczawnicy

ORGANIZATOR KONFERENCJI
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.
Jest jednym z najstarszych instytutów naukowych w kraju, a od 2009 r.
posiada status Państwowego Instytutu Badawczego.
Instytut w ramach swej działalności prowadzi wszechstronne badania
budowy geologicznej kraju, których głównym celem jest praktyczne
wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie
środowiska.
Obok działalności naukowej Instytut, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne
i górnicze, wypełnia zadania państwowej służby geologicznej i państwowej
służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie
gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje
stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.
Instytut współpracuje z ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach
świata. Jest członkiem EuroGeoSurveys - organizacji zrzeszającej europejskie
służby geologiczne, której celem jest doradzanie Komisji Europejskiej.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
• Przyczyny ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli
• Zagadnienia metodyczne i teoretyczne w typologii osuwisk
• Modele ruchów grawitacyjnych w zależności od kształtu powierzchni
poślizgu

• Metody badawcze powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk
• Systemy rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie
• Rejestracja i kartografia osuwisk w ramach projektu System Osłony
Przeciwosuwiskowej (SOPO)
• Monitoring osuwisk (powierzchniowy, wgłębny, bezpośredni, zdalny)

• Sukcesy i porażki zastosowania zdalnych metod do rozpoznania ruchów
grawitacyjnych
• Zagrożenia osuwiskowe w kontekście zagospodarowania przestrzennego
• Zagrożenia osuwiskowe obiektów inżynierskich, zabytkowych i innych
• Rozwój osuwisk w nawiązaniu do danych historycznych i datowań

• Prognostyka i ocena ryzyka osuwiskowego
• Sposoby i trwałość zabezpieczania terenów objętych osuwiskami
• Zagadnienia legislacyjne i prawne związane z rozpoznaniem osuwisk

CEL KONFERENCJI
Wymiana wiedzy i doświadczeń na etapie opracowań
naukowych oraz praktycznych zastosowań związanych
z rozpoznawaniem i monitoringiem osuwisk, prognostyką
i ocenami ryzyka osuwiskowego, planowaniem
przestrzennym, sposobami zabezpieczania terenów
objętych
osuwiskami
oraz
dyskusje
na
temat
obowiązujących i planowanych zagadnień prawnych
i legislacyjnych.

UCZESTNICY KONFERENCJI O!SUWISKO
Jedyna w Polsce konferencja skierowana zarówno do osób związanych
bezpośrednio z usuwaniem skutków ruchów masowych na poziomie
samorządów, administracji rządowej, służb zarządzania kryzysowego,
jak i przedsiębiorstw geologicznych, instytucji zajmujących się
projektowaniem i wykonywaniem infrastruktury na terenach objętych
ruchami masowymi oraz wspomagających te jednostki – instytutów
badawczych i wyższych uczelni oraz przedstawicieli firm operujących
w branżach związanych z tematyką konferencji.
Zaproszenie do udziału w konferencji zostało skierowane m.in. do
wojewodów, marszałków, starostów, burmistrzów, wójtów, geologów
wojewódzkich, geologów powiatowych, a także do przedstawicieli
wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
wojewódzkich i powiatowych zarządów dróg, wojewódzkich biur
zarządzania kryzysowego, regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
naukowców (geologów, hydrogeologów, geologów inżynierskich),
a także mediów.
Planowana liczba uczestników - do 300 osób.

PATRONATY HONOROWE
Wnioski o patronaty honorowe skierowano do:

•

Wiceprezesa Rady Ministrów – Pani Beaty Szydło,

•

Ministra Środowiska – Pana Henryka Kowalczyka

•

Głównego Geologa Kraju – Pana Mariusza Oriona Jędryska

•

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Joachima Brudzińskiego

•

Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Adamczyka

•

Głównego Geodety Kraju – Pana Waldemara Izdebskiego

•

Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Pana Marka Kubiaka

•

Wojewodów oraz Marszałków województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego

•

Centrów Zarządzania Kryzysowego Wojewody: Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego

•

Starosty Nowotarskiego, Burmistrza Szczawnicy oraz Dyrektora Pienińskiego Parku
Narodowego

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ SPONSOREM
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI O!SUWISKO?
Warto, ponieważ:
•

Konferencja pozwala utrwalić wizerunek Państwa firmy

•

Konferencja stwarza możliwość promowania Państwa produktów oraz usług

•

Organizatorzy oferują promocję Państwa firmy w ramach prowadzonych działań
marketingowych

•

Konferencja umożliwia pozyskanie partnerów do współpracy

•

Tematyka konferencji głównie dotyczy istotnego zagadnienia – geobezpieczeństwa Polski

•

Konferencja jest okazją do wielopłaszczyznowych spotkań naukowców, praktyków
oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej

•

Konferencja umożliwia poznanie problemów związanych z geozagrożeniami
i, co niezwykle istotne, doświadczeń w ich rozwiązywaniu

•

Konferencja pozwala na wymianę poglądów w ramach wieloaspektowych debat,
co ułatwia wypracowanie procedur i optymalne dostosowanie produktów i usług
oferowanych przez firmy

FORMY UDZIAŁU KOMERCYJNEGO
Pakiet Złoty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w konferencji jednego przedstawiciela Sponsora
Stoisko promocyjne podczas trzech dni konferencji (14 - 16 maja)
Wystąpienie promocyjne (10 minut)
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej konferencji osuwisko2019.pgi.gov.pl
i połączenie go interaktywnym linkiem do strony internetowej Sponsora
Reklama lub artykuł promocyjny o działalności Sponsora w numerze specjalnym
czasopisma Przegląd Geologiczny wydanym z okazji Konferencji O!SUWISKO
Umieszczenie znaku graficznego Sponsora na wybranych materiałach konferencyjnych
przygotowanych przez Organizatora
Możliwość umieszczenia 2 banerów typu roll-up w obiekcie konferencyjnym
(1 w sali konferencyjnej)
Wyświetlanie reklamy audiowizualnej przygotowanej przez Sponsora na ekranie
podczas przerw konferencyjnych
Dołączenie do materiałów konferencyjnych dla uczestników ulotek, broszur
lub innych materiałów reklamowych dostarczonych przez Sponsora
Przekazanie przez prowadzącego konferencję informacji o Sponsorze podczas
rozpoczęcia
i zakończenia konferencji
Wymienienie Sponsora w artykule informacyjnym po zakończeniu konferencji
w miesięczniku Przegląd Geologiczny

KOSZT BRUTTO 10 000 PLN

FORMY UDZIAŁU KOMERCYJNEGO
Pakiet Srebrny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w konferencji jednego przedstawiciela Sponsora
Stoisko promocyjne w pierwszym dniu konferencji (14 maja)
Reklama Sponsora w numerze specjalnym czasopisma Przegląd Geologiczny
wydanym z okazji Konferencji O!SUWISKO
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej konferencji osuwisko2019.pgi.gov.pl
i połączenie go interaktywnym linkiem do strony internetowej Sponsora
Umieszczenie znaku graficznego Sponsora na wybranych materiałach konferencyjnych
przygotowanych przez Organizatora
Możliwość umieszczenia 2 banerów typu roll-up w obiekcie konferencyjnym
Wyświetlanie reklamy audiowizualnej przygotowanej przez Sponsora na ekranie
podczas przerw konferencyjnych
Dołączenie do materiałów konferencyjnych dla uczestników ulotek,
broszur lub innych materiałów reklamowych dostarczonych przez Sponsora
Przekazanie przez prowadzącego konferencję informacji o Sponsorze
podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji
Wymienienie Sponsora w artykule informacyjnym po zakończeniu konferencji
w miesięczniku Przegląd Geologiczny

KOSZT BRUTTO 5 000 PLN

FORMY UDZIAŁU KOMERCYJNEGO
Sponsor Brązowy
•
•
•
•
•
•

Udział w konferencji jednego przedstawiciela Sponsora
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej konferencji osuwisko2019.pgi.gov.pl
Możliwość umieszczenia 1 banera typu roll-up w obiekcie konferencyjnym
Dołączenie do materiałów konferencyjnych dla uczestników ulotek, broszur lub innych
materiałów reklamowych dostarczonych przez Sponsora
Przekazanie przez prowadzącego konferencję informacji o Sponsorze podczas
rozpoczęcia i zakończenia konferencji
Wymienienie Sponsora w artykule informacyjnym po zakończeniu konferencji
w miesięczniku Przegląd Geologiczny

KOSZT BRUTTO 2 500 PLN
Wszelkie propozycje dotyczące innych form udziału komercyjnego
będą negocjowane indywidualnie z przedstawicielem Sponsora.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli zdecydują się
Państwo wziąć razem z nami udział w organizacji
II Ogólnopolskiej Konferencji O!SUWISKO
KONTAKT:
Biuro Organizacyjne
II Ogólnopolskiej Konferencji O!SUWISKO
e-mail: konferencja.osuwisko@pgi.gov.pl
tel. 22 45 92 156, 22 45 92 224

