ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W ROLI SPONSORA 3. OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI OSUWISKOWEJ O!SUWISKO,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
18-21 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
W MIEJSCOWOŚCI KIELNAROWA
KOŁO RZESZOWA.
O KONFERENCJI

PROGRAM

PAKIETY

ORGANIZATOR:

ORGANIZATOR

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (PIG-PIB);
CENTRUM GEOZAGROŻEŃ
Na mocy ustaw Instytut wypełnia zadania państwowej służby geologicznej i państwowej
służby hydrogeologicznej. Dba o surowcowe bezpieczeństwo Polski, monitoruje stan środowiska
naturalnego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych. Działając w imieniu i na rzecz Skarbu
Państwa gromadzi dane geologiczne z terenu całego kraju. Polska, dzięki badaniom PIG-PIB,
dysponuje obszerną i szczegółową wiedzą o swoim abiotycznym środowisku naturalnym.
Centrum Geozagrożeń – to komórka organizacyjna PIG-PIB zajmująca się całokształtem
zagadnień związanych z zagrożeniami geologicznymi w Polsce. Pracownicy Centrum
zajmują się przede wszystkim identyfikowaniem, monitorowaniem i prognozowaniem
geozagrożeń, korzystając przy tym z najnowszych metod badawczych i analitycznych.
Działania Centrum Geozagrożeń obejmują także organizację, zarządzanie, koordynację i realizację
zadań państwa w zakresie redukcji ryzyka związanego z zagrożeniami geologicznymi w ramach
Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) .

PATRONATY

Wystąpiliśmy o objecie Konferencji O!suwisko
patronatem honorowym przez Prezesa Rady
Ministrów, a także zwróciliśmy się z tą prośbą
do następujących instytucji:
• Ministerstwo Klimatu i Środowiska
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Ministerstwo Infrastruktury
• Małopolski Urząd Wojewódzki
• Podkarpacki Urząd Wojewódzki
• Śląski Urząd Wojewódzki
• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
• Główny Geodeta Kraju

DLACZEGO
WARTO ZOSTAĆ
SPONSOREM
KONFERENCJI

Z pewnością warto wziąć udział w tym wydarzeniu,
zarówno z powodów poznawczych, jak i biznesowych,
ponieważ Konferencja:
ma charakter ogólnopolski – udział w niej biorą przedstawiciele
instytucji z całego kraju
jest okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami
i specjalistami – praktykami zajmującymi się różnymi aspektami
zagrożeń geologicznych
stwarza możliwość promowania Państwa produktów oraz usług
pozwala utrwalić wizerunek Państwa firmy jako partnera,
sponsora ogólnokrajowych przedsięwzięć podejmowanych
dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
terenów zagrożonych
umożliwia pozyskanie partnerów do współpracy
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3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO
to najważniejsze i największe w Polsce spotkanie ekspertów
– naukowców, praktyków i samorządowców – zajmujących się
zagrożeniami geologicznymi – począwszy od badań naukowych, poprzez inwentaryzację, obserwację, monitoring i dokumentowanie osuwisk, aż po ich stabilizację i zabezpieczanie.
Obok sesji tematycznych, odbędą się panele dyskusyjne, sesje posterowe
oraz sesja terenowa. Do podzielenia się swoimi doświadczeniami,
zwłaszcza w zakresie stabilizacji osuwisk, zaprosiliśmy także gości
z zagranicy.
Istotnym elementem Konferencji będzie też strefa ekspozycyjna,
w której firmy geotechniczne, geologiczne, geodezyjne, budowlane
będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia i oferty usług.

ZOBACZ RELACJĘ O!SUWISKO’19

UCZESTNICY

W tegorocznej edycji Konferencji
wezmą udział m.in. przedstawiciele:
wyższych uczelni
urzędów administracji rządowej
urzędów administracji samorządowej
instytutów naukowo-badawczych
przedsiębiorstw i firm geologicznych, hydrogeologicznych,
geologiczno-inżynierskich i budowlanych

Do końca lipca 2022 r. udział w konferencji zadeklarowało już prawie 150 osób
termin rejestracji upływa 15.09. 2022 r.

18.10
2022

SESJA 1: STRATEGIA REDUKCJI RYZYKA
OSUWISKOWEGO W POLSCE
Geozagrożenia w Polsce (film)
Otwarcie konferencji – dr inż. Mateusz Damrat, dyrektor PIG-PIB
Referat „Strategia redukcji ryzyka osuwiskowego w Polsce” – dr Tomasz Wojciechowski, kierownik Centrum Geozagrożeń, PIG-PIB
Wystąpienia gości
Referat „System Osłony Przeciwosuwiskowej – dzisiaj” – mgr Paweł Marciniec, kierownik projektu
System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), PIG-PIB

PROGRAM
RAMOWY

19.10
2022

SESJA 2: PANEL DYSKUSYJNY – PROBLEMY OSUWISKOWE W POLSCE
PANEL BĘDZIE UKIERUNKOWANY NA TRZY ZAGADNIENIA:
Rejestry osuwisk (inwentaryzacja i obserwacje)
Rozpoznawanie osuwisk pod kątem inwestycji
Problematyka geozagrożeń w programie kształcenia szkolnictwa wyższego

19/20.10
2022

21.10
2022

SESJE NAUKOWE:

SESJE OKRĄGŁYCH STOŁÓW:

prelegentami będą przedstawiciele z ośrodków
naukowych w Polsce i zagranicy. Szczegółowy plan
wystąpień zostanie opracowany w drugiej połowie
września, po ostatecznym terminie zgłaszania
referatów.

tegorocznej edycji konferencji po raz pierwszy towarzyszyć będzie
formuła tzw. round tables. Każdemu stolikowi będzie przewodniczył
ekspert w danej dziedzinie, który będzie moderował przebieg całej
dyskusji. Przy okrągłych stołach będzie można poszerzyć swoją
wiedzę i wymienić się doświadczeniem w zagadnieniach dotyczących
m.in.: rejestracji, monitoringu i zabezpieczania osuwisk,
a także aspektów prawnych.

SESJA TERENOWA: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT RZESZOWSKI,
POGÓRZE KARPACKIE, JEDNOSTKA SKOLSKA KARPAT ZEWNĘTRZNYCH
Trasa wycieczki obejmuje osuwiska w Hermanowej, Borku Starym oraz Handzlówce. Omówione zostaną zagadnienia
dotyczące roli budowy geologicznej podłoża w rozwoju osuwisk, aktywności i monitoringu osuwisk oraz form
ich zabezpieczania.

PROPONUJEMY WSPÓŁPRACĘ I PARTNERSTWO, KTÓRE PRZYNIOSĄ KORZYŚCI
NIE TYLKO NAUCE I PRZEDSIĘBIORCOM,
ALE PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
I SAMORZĄDOM TERENÓW ZAGROŻONYCH
RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI.
PAKIET SPECJALNY 1

PAKIET SPECJALNY 2

PAKIET SPECJALNY 3

1
PAKIET
SPECJALNY
10 000 zł

W RAMACH PAKIETU OFERUJEMY:
Udział w konferencji dwóch przedstawicieli Sponsora
Stoisko promocyjne podczas trzech dni konferencji (18-20.10.2022 r.)
Wystąpienie promocyjne (10 minut)
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej konferencji osuwisko2022.pgi.gov.pl
i podłączenie go interaktywnym linkiem do strony internetowej Sponsora
Umieszczenie znaku graficznego Sponsora na wybranych materiałach konferencyjnych
przygotowanych przez Organizatora
Ekspozycję dwóch ścianek reklamowych Sponsora typu roll-up (przygotowane przez Sponsora
i dostarczone do obiektu konferencyjnego) w miejscu odbywania się konferencji
(hol / sala konferencyjna)
Wyświetlanie reklamy audiowizualnej przygotowanej przez Sponsora na ekranie podczas przerw
Dołączenie do materiałów konferencyjnych ulotek, broszur lub innych materiałów reklamowych
dostarczonych przez Sponsora
Przekazanie informacji o Sponsorze podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji
Wymienienie Sponsora w artykule informacyjnym po zakończeniu konferencji w miesięczniku
„Przegląd Geologiczny”
Umieszczenia w czasopiśmie branżowym „Przegląd Geologiczny” reklamy
(projekt dostarczony przez Sponsora)

2
PAKIET
SPECJALNY
5000 zł

W RAMACH PAKIETU OFERUJEMY:
Udział w konferencji jednego przedstawiciela Sponsora
Stoisko promocyjne w pierwszym dniu konferencji (18.10.2022 r.)
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej konferencji osuwisko2022.pgi.gov.pl
i podłączenie go interaktywnym linkiem do strony internetowej Sponsora
Umieszczenie znaku graficznego Sponsora na wybranych materiałach konferencyjnych
przygotowanych przez Organizatora
Ekspozycję dwóch ścianek reklamowych Sponsora typu roll-up (przygotowane przez Sponsora
i dostarczone do obiektu konferencyjnego) w miejscu odbywania się konferencji
(hol / sala konferencyjna)
Wyświetlanie reklamy audiowizualnej przygotowanej przez Sponsora na ekranie podczas przerw
Dołączenie do materiałów konferencyjnych ulotek, broszur lub innych materiałów
reklamowych dostarczonych przez Sponsora
Przekazanie informacji o Sponsorze podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji
Wymienienie Sponsora w artykule informacyjnym po zakończeniu konferencji w miesięczniku
„Przegląd Geologiczny”

3
PAKIET
SPECJALNY
2 500 zł

W RAMACH PAKIETU OFERUJEMY:
Udział w konferencji jednego przedstawiciela Sponsora
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej konferencji osuwisko2022.pgi.gov.pl
i podłączenie go interaktywnym linkiem do strony internetowej Sponsora
Ekspozycję jednej ścianki reklamowej Sponsora typu roll-up (przygotowanej przez Sponsora
i dostarczonej do obiektu konferencyjnego) w miejscu odbywania się konferencji
(sala konferencyjna)
Dołączenie do materiałów konferencyjnych ulotek, broszur lub innych materiałów reklamowych
dostarczonych przez Sponsora
Przekazanie informacji o Sponsorze podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji
Wymienienie Sponsora w artykule informacyjnym po zakończeniu konferencji w miesięczniku
„Przegląd Geologiczny”

SPONSOR

Oferujemy Państwu także możliwość wykupienia, indywidualnie
skomponowanych przez Państwa, pakietów reklamowych zgodnie
z poniższym cennikiem. Minimalna kwota reklamy skomponowanej
indywidualnie obejmuje udział w konferencji jednego przedstawiciela
Sponsora oraz jeden typ oferty reklamowej. Każdy z zaproponowanych
pakietów specjalnych można rozbudować zgodnie z poniższym
cennikiem.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
OFERTY REKLAMOWEJ

TYTUŁ ZŁOTEGO, SREBRNEGO I BRĄZOWEGO SPONSORA
ZOSTANIE OGŁOSZONY PODCZAS SESJI INAUGURACYJNEJ
18 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli Państwa firma
zdecyduje się wziąć udział w organizacji
3. Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej
O!suwisko
KONTAKT:
Anna Bagińska
anna.baginska@pgi.gov.pl
691 702 049; 22 45 92 174
Paweł Jaskóła
pawel.jaskola@pgi.gov.pl
22 45 92 724
BIURO PROMOCJI I KOMUNIKACJI
ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

