XVIII SYMPOZJUM
-`-WSPÓŁCZESNE PROBLEMY
HYDROGEOLOGII
Wrocław-Wojanów 08.11 – 10.11.2017
KOMUNIKAT 1
Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii organizowane
jest od 1980 roku co dwa lata przez różne ośrodki akademickie
i naukowe w kraju. Organizacja kolejnego - XVIII Sympozjum została powierzona środowisku hydrogeologów z Uniwersytetu
Wrocławskiego we współpracy z Politechniką Wrocławską
i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym
Instytutem Badawczym. Celem cyklicznych spotkań jest wymiana
poglądów
i doświadczeń specjalistów z uczelni i innych ośrodków naukowobadawczych ale również z przedsiębiorstw i administracji.
XVIII Sympozjum odbędzie się na Dolnym Śląsku w terminie:
08.11. (środa) – 10.11.2017 (piątek).
Miejscem obrad będzie:
PAŁAC WOJANÓW w Wojanowie koło Jeleniej Góry
Wojanów 9, 58-508 Jelenia Góra, www.palac-wojanow.pl
GPS:
N 50°52'35.45"
E 15°48'50.80

organizatorzy:
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Nauk Geologicznych

Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Staśko

Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Zakład Geologii i Wód Mineralnych

V-ce przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski
dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr.
dr Małgorzata Woźnicka

Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz:
dr Sebastian Buczyński

partnerzy:
International Association of Hydrogeologists
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Członkowie:

patronat:
J.M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Adam Jezierski
J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Główny Geolog Kraju
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
- Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr.
V-ce przewodniczący:

dr hab. Jacek Gurwin, prof. UWr.
Sekretarz:
dr Mirosław Wąsik
Członkowie:
dr Michał Rysiukiewicz
dr Lech Poprawski
mgr Aleksandra Kosowska
mgr Marta Buczyńska

WPH 2017

Adresy i telefony kontaktowe:
- organizacja konferencji
e-mail: sekretariat@wph2017.pl; tel: 71 3759446 lub 71 3759280
- publikacje
e-mail: publikacje@wph2017.pl; tel: 71 3759288 lub 71 3759214

Komitet Naukowy

dr hab. Grzegorz Barczyk
dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG
dr hab. inż. Kazimierz Burzyński
dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof. PIG-PIB
dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
prof. dr hab. Jan Dowgiałło
dr hab. Krzysztof Dragon, prof. UAM
dr hab. inż. Robert Duda
dr hab. inż. Marek Duliński
prof. dr hab. Józef Górski
dr hab. Jacek Gurwin, prof. UWr.
dr hab. Włodzimierz Humnicki
dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc
dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
dr hab. inż. Ireneusz Kajewski
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec
dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
dr hab. Krzysztof Labus, prof. PŚ
prof. dr hab. Paweł Marek Leśniak
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG
prof. dr hab. Aleksandra Macioszczyk
prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski
dr hab., Marek Marciniak, prof. UAM
dr hab. Janusz Michalak
prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
prof. dr hab. inż. Marek Nawalany
prof. dr hab. Nestor Oszczypko
prof. dr hab. Bronisław Paczyński
dr hab. inż. Adam Postawa
dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
prof. dr hab. Jan Przybyłek
dr hab. Tadeusz Przylibski, prof. PWr.
dr hab. inż. Lucyna Rajchel
dr hab. inż. Marek Rogoż, prof. GIG
prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski
dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ
dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca
prof. dr hab. Andrzej Sadurski
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa
prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
dr hab. inż. Jacek Szczepiński
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG
dr hab. Robert Tarka
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. AGH
dr hab. Andrzej Witkowski, prof. UŚ

Tematyka XVIII Sympozjum WPH








zasoby wód podziemnych w warunkach zmian
klimatycznych
nowe metody i rozwiązania w badaniach wód
podziemnych
wody mineralne, lecznicze, termalne i kopalniane
eksploatacja wód podziemnych i monitoring zasobów
wodnych
jakość wód podziemnych
wody podziemne we współczesnym społeczeństwie
badania regionalne i modelowanie

Publikacja artykułów
Artykuły sympozjalne zostaną opublikowane w numerze
specjalnym Przeglądu Geologicznego (Punktacja MNiSW – 12).
Autorzy artykułów proszeni są o przesłanie abstraktów do
31 stycznia 2017. Decyzja Komitetu Naukowego o zakwalifikowaniu artykułu do druku zostanie podana w terminie
do 3 marca 2017. Zakwalifikowane artykuły prosimy przesłać
elektronicznie na adres: publikacje@wph2017.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2017 r. Maksymalna objętość
artykułu nie może przekroczyć 10 stron tekstu wraz z rycinami
i tabelami. Tekst powinien być napisany w formacie: czcionka
Times New Roman, 12 pkt., 1,5 odstęp między wierszami. Ryciny
i tabele należy przygotować w wersji czarno-białej, możliwy jest
druk w wersji kolorowej. Szczegółowa instrukcja wydawnicza
dostępna jest na stronie Przeglądu Geologicznego oraz zostanie
podana w komunikacie nr 2.
Prace nie spełniające powyższych wymogów będą odsyłane
autorom. Artykuły poprawione po uwagach recenzentów należy
przesyłać do 26 maja 2017 r. Wszyscy autorzy składanych prac są
zobowiązani do podania afiliacji instytucji macierzystej oraz
aktualnego adresu zamieszkania, niezbędnego do zawarcia umowy
autorskiej.
Redakcja podjęła decyzję, że w specjalnym numerze Przeglądu
Geologicznego nie zostaną zamieszczone zdjęcia autorów. Prosimy
o nieprzesyłanie zdjęć.
Uwaga: Warunkiem publikacji artykułu w PG jest udział
w sympozjum przynajmniej jednego z autorów.

Ramowy program XVIII Sympozjum
Wtorek 07.11.2017
17:00 - 20:00 - rejestracja uczestników
18:00 - 20:00 - kolacja

Środa 08.11.2017
8:00 -10:00 - rejestracja uczestników
7:30 -10:00 - śniadanie
10:00 - 13:30 - uroczyste otwarcie Sympozjum, sesja plenarna
13:30 - 15:00 - obiad
15:00 - 17:30 - obrady w sesjach tematycznych
17:30 - 18:30 - sesja posterowa
18:00 - 19:00 - spotkanie Komitetu Narodowego IAH
20:00 - kolacja (grill)

Rejestracja i opłata konferencyjna
Rejestracja na Sympozjum jest możliwa:
• za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi na stronie
www.wph2017.pl w zakładce rejestracja;
• poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na
adres e-mail: sekretariat@wph2017.pl;
• poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy:
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski
pl. M.Borna 9, 50-204 Wrocław
(z dopiskiem: Komitet Organizacyjny XVIII WPH 2017).
Opłata konferencyjna wynosi - do 31.05.2017:
• 1200 zł
• 950 zł (dla studentów i doktorantów)

Czwartek 09.11.2017

wpłata późniejsza w terminie 01.06. - 30.09.2017:
• 1400 zł
• 1100 zł (dla studentów i doktorantów)

7:30 - 9:00 - śniadanie
9:00 - 13:30 - obrady w sesjach tematycznych
13:30 - 15:00 - obiad
15:00 - 17:00 - obrady w sesjach tematycznych
17:30 - 18:30 - podsumowanie i zakończenie Sympozjum
20:00 - uroczysta kolacja

Opłata konferencyjna zawiera koszty: udziału w Sympozjum
i sesji terenowej, pełnego wyżywienia, przerw kawowych,
materiałów konferencyjnych.
•
Uwaga: opłata nie pokrywa kosztów noclegów.

Piątek 10.11.2017

Koszt noclegów:
- w pokoju 1 - osobowym: 180 zł/nocleg,
- w pokoju 2, 3, 4 - osobowym: 120 zł/nocleg.

7:30 - 9:00 - śniadanie
9:00 - 16:00 - sesje terenowe
Sesje zakończą się około godziny 15:00 w Jeleniej Górze.

Sesje terenowe

Planowane są 3 sesje:
1. Zaopatrzenie Jeleniej Góry w wodę
2. Wody lecznicze i termalne Sudetów Zachodnich
3. Monitoring wód podziemnych Karkonoszy

Ważne terminy
Przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z abstraktem: 31 stycznia 2017
Akceptacja artykułów do publikacji: 3 marca 2017
Przesłanie pełnych artykułów do recenzji: 14 kwietnia 2017
Przesłanie poprawionych artykułów po recenzji: 26 maja 2017

Opłatę konferencyjną należy wnieść za pomocą przelewu
bankowego na konto:
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
BZ WBK SA IV O/Wrocław nr: 84 1090 2503 0000 0001 1407 8692
W tytule opłaty koniecznie należy podać:
„WPH 2017, imię i nazwisko osoby, za którą dokonano wpłaty,
Konferencja 7003/2290/16”
WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Sympozjum należy zgłaszać
na adres pocztowy organizatora lub e-mailem na adres:
sekretariat@wph2017.pl
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty
konferencyjnej w wysokości 80% wpłaconej sumy, nie później
jednak niż do 30 września 2017 r. Po tym terminie wpłaty nie będą
podlegać zwrotowi. Istnieje możliwość zamiany uczestnika.

