2. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA OSUWISKOWA

14–17 | 05 | 2019

SZCZAWNICA

SZANOWNI PAŃSTWO,

w imieniu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego mamy zaszczyt zaprosić
na II Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową „O!SUWISKO”, która odbędzie się 14 - 17 maja 2019 r. w Szczawnicy.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:
 przyczyny ruchów grawitacyjnych
w świetle teorii i modeli

 sukcesy i porażki zastosowania zdalnych metod
do rozpoznania ruchów grawitacyjnych

 zagadnienia metodyczne i teoretyczne
w typologii osuwisk

 zagrożenia osuwiskowe w kontekście
zagospodarowania przestrzennego

 modele ruchów grawitacyjnych w zależności od kształtu
powierzchni poślizgu

 zagrożenie osuwiskowe obiektów inżynierskich,
zabytkowych i innych

 metody badawcze powierzchniowego i wgłębnego
rozpoznania osuwisk

 rozwój osuwisk w nawiązaniu do danych
historycznych i datowań

 systemy rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie

 prognostyka i ocena ryzyka

 rejestracja i kartografia osuwisk w ramach projektu
System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO)

 sposoby i trwałość zabezpieczeń na terenach
objętych osuwiskami

 monitoring osuwisk (powierzchniowy, wgłębny,
bezpośredni, zdalny)

 zagadnienia legislacyjne i prawne związane
z rozpoznaniem osuwisk
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Zapraszamy do zaprezentowania najnowszych wyników badań zmierzających do lepszego rozpoznania
zagadnień związanych z procesami osuwiskowymi oraz do dyskusji na temat przeciwdziałania negatywnym
skutkom ruchów masowych.

PROPONOWANY ZAKRES
WYBRANYCH SESJI TEMATYCZNYCH
14-16 MAJA 2019
 Geologiczne uwarunkowania osuwisk
 Badania regionalne osuwisk
 Monitoring osuwisk
 Fotogrametria i teledetekcja
 Zabezpieczenia i stabilizacja
 Zagrożenia i ryzyko
 Osuwiska w praktyce przedstawicieli

administracji geologicznej

WYCIECZKA TERENOWA | 17 MAJA 2019
Zapraszamy do udziału w wycieczce terenowej, podczas której
chcielibyśmy przybliżyć Państwu zagadnienia rekonstrukcji rozwoju
osuwisk w świetle datowań, budowy geologicznej oraz przekształceń
antropogenicznych na pograniczu dwóch dużych jednostek geologicznych
– płaszczowiny magurskiej i pienińskiego pasa skałkowego.
Trasa wycieczki będzie obejmować osuwiska w dolinach Potoku
Skotnickiego należącego do Beskidu Sądeckiego, gdzie zobaczymy
aktywne osuwiska pochodzenia antropogenicznego i naturalnego oraz
zniszczenia spowodowane ich aktywnością. Udamy się także do Jaworek
w Małych Pieninach, gdzie będziemy oglądać osuwiska skalne, których
wiek datowano na podstawie malakofauny i 14C. Ta część wycieczki
obejmować będzie rezerwat Wąwozu Homole oraz potok Krupianka.
Prosimy o dostosowanie ubioru do warunków terenowych. Zalecamy
zabranie obuwia turystycznego i okryć przeciwdeszczowych.
Organizator zastrzega prawo do zmiany trasy wycieczki
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
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OPŁATY
790 PLN – opłata za udział w konferencji, która odbędzie się w dniach 14 – 16 maja 2019 r.
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w trzech dniach konferencji (14 - 16 maja 2019 r.), materiały
konferencyjne, przerwy kawowe, lunche, uroczystą kolację w dniu 14 maja 2019 r, kolację grillową
w dniu 16 maja 2019 r .

50 PLN – opłata za udział w wycieczce terenowej, która się odbędzie w dniu 17 maja 2019 r.
Opłata obejmuje przejazd autokarem i suchy prowiant. Liczba miejsc ograniczona.
Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania uczestników konferencji.
Uczestnicy organizują i ponoszą koszty noclegów we własnym zakresie.
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WAŻNE TERMINY
ZGŁOSZENIA
do 31 marca 2019 r. – termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i wycieczce terenowej
do 31 marca 2019 r. – termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów

PŁATNOŚCI
do 15 kwietnia 2019 r. – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (790 PLN)
do 15 kwietnia 2019 r. – termin uiszczenia opłaty za udział w wycieczce terenowej (50 PLN)
Przyjęcie zgłoszenia na konferencję nastąpi
po rejestracji uczestnictwa poprzez formularz
zgłoszenia uczestnictwa on-line dostępny na
stronie osuwisko2019.pgi.gov.pl oraz uiszczeniu
opłaty konferencyjnej.

Opłaty konferencyjne należy wnosić przelewem na konto bankowe:
92 1560 0013 2233 5196 5000 0142
w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika
oraz dopisek OSUWISKO 2019

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa on-line
znajdują się na stronie internetowej konferencji osuwisko2019.pgi.gov.pl
KONTAKT:
Biuro Organizacyjne II Ogólnopolskiej Konferencji O!SUWISKO
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
e-mail: konferencja.osuwisko@pgi.gov.pl | tel. 22 45 92 156, 22 45 92 224
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PATRONATY HONOROWE
ANDRZEJ ADAMCZYK
Minister Infrastruktury

CZŁONEK KOMITETU HONOROWEGO

SPONSOR

KRZYSZTOF FABER
Starosta Nowotarski

Konferencja jest współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Zadania państwa wykonywane
przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych
– realizowane od 2016 roku” (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 10)

MAREK KUBIAK
Dyrektor Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa

PATRONATY MEDIALNE

