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Szanowni Państwo! Ramowy program konferencji

Tym razem na miejsce Konferencji wybraliśmy interesujący kulturowo 
i historycznie rejon Polski, jakim jest Podlasie. W ramach pobytu będzie 
możliwość poznania Zamku Biskupiego, stadniny koni arabskich                                    
i regionalnej kuchni.

Tematyka Konferencja KABEL dotyczy szeroko rozumianej 
problematyki przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych                                               
i technologicznych w dziedzinie, kabli, przewodów, osprzętu oraz 
systemów diagnostycznych i zarządzających pracą sieci 
elektroenergetycznych.

Obecna edycja Konferencji KABEL jest ukierunkowana na zagadnienia 
z zakresu metod poprawy standardów i wskaźników jakościowych dostaw 
energii elektrycznej oraz wprowadzania na rynek innowacyjnych 
rozwiązań technicznych. Część merytoryczna Konferencji rozpocznie                  
się inauguracyjnym wykładem nt. „Badania innowacyjnych technologii                               
i wyrobów na potrzeby linii kablowych i napowietrznych”.

Mamy nadzieję, że zmiana miejsca Konferencji oraz przygotowany 
program, spotkają się z Państwa zainteresowaniem i zachęcą                                       
do zgłoszenia swojego udziału.

Zapraszamy do udziału w XXVI Konferencji Szkoleniowo-Technicznej 
nt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2019, która 
odbędzie się w dniach 12 – 15 marca 2019 roku w Janowie Podlaskim. 

12 marca 2019 roku (wtorek)

Przyjazd Uczestników

Rejestracja w Biurze Konferencji

Zakwaterowanie

Kolacja powitalna w regionalnej restauracji „Uroczysko Zaborek” 
(www.zaborek.com.pl)

13 marca 2019 roku (środa)
Śniadanie

Otwarcie Konferencji

Obrady konferencyjne i seminaria firmowe

Zwiedzanie Stadniny Janów Podlaski z pokazem koni arabskich

Obiad

Obrady konferencyjne i seminaria firmowe

Uroczysta kolacja w restauracji hotelowej w klimacie kubańskim

14 marca 2018 roku (czwartek)
Śniadanie

Obrady konferencyjne i seminaria firmowe

Pokaz jeździecki w strojach historycznych

Obiad

Obrady konferencyjne i seminaria firmowe

Zakończenie merytorycznej części Konferencji

Kolacja pożegnalna w restauracji „U Biskupów” przy muzyce regionalnej

15 marca 2018 roku (piątek)
Śniadanie

Wyjazd Uczestników

Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim

www.energetyk.lublin.pl 608 233 455
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Dane organizatora konferencji

Tematyka konferencji

Aktualny stan techniczny sieci elektroenergetycznych                                            
i zagrożenia dla ich funkcjonowania

Kierunki rozwoju i modernizacji elektroenergetycznych linii 
napowietrznych i kablowych

Automatyzacja pracy sieci elektroenergetycznych sposobem                   
na poprawę wskaźników jakościowych SAIDI i SAIFI

Systemy diagnostyczne i monitorujące w sieciach 
elektroenergetycznych

Nowe technologie i rozwiązania konstrukcyjne w kablach                                      
i przewodach elektroenergetycznych

Trendy rozwojowe w zakresie osprzętu kablowego i technikach 
jego montażu

Oryginalne opracowania projektowe oraz realizacje linii                             
i obiektów elektroenergetycznych

Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania innowacyjnych 
rozwiązań w systemach przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej

Wpływ infrastruktury energetycznej na środowisko naturalne

Zgłoszenie udziału

Wniesienie opłaty

Przesłanie streszczenia referatu

Przesłanie pełnego tekstu referatu

Przesłanie reklamy

Przesłanie prezentacji

Otrzymanie programu Konferencji

Konferencja

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
„ENERGETYK” s.c.

20-867 Lublin, ul. Sudecka 73
NIP 712-23-71-899      |      REGON 430941965

Janusz Partyka
Przewodniczący Komitetu Programowego

Paweł Węgierek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Barbara Skalska
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

PKO BP SA 4 O/Lublin
Kod SWIFT: BPKOPLPW

65 1020 3176 0000 5902 0011 8976

do 31.01.2019 r.

do 31.01.2019 r.

do 31.01.2019 r.

do 15.02.2019 r.

do 15.02.2019 r.

do 28.02.2019 r.

do 05.03.2019 r.

12-15.03.2019 r.

608 322 455 

606 237 744  

606 494 116

81 742 91 28  

biuro@energetyk.lublin.pl 

www.energetyk.lublin.pl

Zachęcamy Państwa do przygotowania referatów problemowych                       
z zakresu tematyki konferencji. Za ich przedstawienie podczas                           
obrad proponujemy honorarium autorskie w wysokości 1 100 zł brutto.                
Od autorów w pierwszej kolejności oczekujemy przygotowania                             
i przesłania w terminie do 31 stycznia 2019 roku streszczenia referatu,       
a następnie do 28 lutego 2019 roku, prezentacji komputerowej, która 
będzie przedstawiona podczas obrad konferencji. Autorzy zainteresowani 
przygotowaniem i opublikowaniem w materiałach konferencyjnych oraz             
w czasopiśmie elektro.info pełnego tekstu referatu, proszeni są o jego 
przesłanie w terminie do 15 lutego 2019 roku na adres e-mail: 

 
biuro@energetyk.lublin.pl

Obowiązujące terminy

Referaty i obrady konferencyjne

www.energetyk.lublin.pl 608 233 455
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Warunki udziału

Miejsce konferencji

Promocja i reklama Firm

W celu zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać 
organizatorom e-mailem na adres: biuro@energetyk.lublin.pl, faksem                
na numer 81 742 91 28 lub pocztą wypełnioną i podpisaną                                 
„Kartę udziału” oraz wnieść opłatę konferencyjną w odpowiedniej 
wysokości w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Po otrzymaniu przelewu 
zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT.

Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio ze strony 
internetowej www.energetyk.lublin.pl. 

Koszt udziału w Konferencji dla jednej osoby, w zależności od rodzaju 
zakwaterowania, wynosi:

pobyt w pokoju 2-osobowym – 2 400 zł/os. + 23% VAT

pobyt w pokoju 1-osobowym – 2 800 zł/os. + 23% VAT

W przypadku zgłoszeń dokonywanych po dniu 31 stycznia 2019 roku 
wysokość opłaty konferencyjnej wzrasta o 10%.

Powyższe kwoty obejmują:

udział w obradach i seminariach firmowych

materiały konferencyjne

zakwaterowanie i wyżywienie

udział w imprezach towarzyszących Konferencji

talony do wykorzystania w przerwach kawowych

wstęp do strefy SPA

parking

Dodatkowych informacji na temat Konferencji udziela                                           
Pani Barbara Skalska pod numerem telefonu 608 322 455. Można                          
je również uzyskać pod numerami 606 237 744 i 606 494 116                               
oraz korzystając ze strony internetowej www.energetyk.lublin.pl.

XXVI Konferencja KABEL 2019 odbędzie się w dniach                                               
12 - 15 marca 2019 roku w Zamku Biskupim Janów Podlaski 
(www.zamekjanowlubelski.pl). Wszyscy uczestnicy zamieszkają w części 
hotelowej Zamku w pokojach jedno- i dwuosobowych. Obrady                               
i towarzysząca im wystawa będą się odbywały w nowoczesnym Centrum 
Konferencyjnym zlokalizowanym w podziemiach Zamku.

Zamek Biskupi Janów Podlaski, to połączenie historii i nowoczesności, 
jedna z najgłośniejszych inwestycji hotelowych ostatnich lat, zrealizowana 
z dużym rozmachem i poszanowaniem bogatej historii miejsca. 
Nowoczesny kompleks hotelowo - konferencyjny powstał                                                 
w odtworzonym na wzór XVIII-wiecznego zamku, który był rezydencją 
biskupów już od XV wieku.

Wzorem lat ubiegłych, Firmy zgłaszające swój udział w Konferencji 
zapraszamy do korzystania ze specjalnie dla nich przewidzianego                
pakietu promocyjnego, który obejmuje:

wystąpienie specjalistyczne przedstawiciela firmy dotyczące                              
jej działalności (do 20 minut),

powierzchnię wystawową niezabudowaną do 6 m2,

reklamę lub informację o firmie (jedna strona formatu A5)                                  
w materiałach konferencyjnych,

możliwość rozpowszechniania katalogów, cenników, materiałów 
reklamowych oraz stosowania innych, wybranych przez Firmę form 
promocji.

Ta forma promocji musi być połączona z udziałem w Konferencji                       
co najmniej jednej osoby reprezentującej Firmę, a jej koszt wynosi                     
1 200 zł + 23% VAT.

Dla Firm, które nie skorzystają z pakietu promocyjnego proponujemy 
możliwość zamieszczania płatnych reklam w materiałach konferencyjnych                 
i na stronie internetowej konferencji. Opłata za 1 stronę formatu                            
A5 w wersji kolorowej wynosi 600 zł + 23% VAT.

Reklamy powinny być przygotowane, jako pliki .jpg lub .pdf i przesłane 
w terminie do 15 lutego 2019 roku e-mailem na adres: 

biuro@energetyk.lublin.pl

www.energetyk.lublin.pl 608 233 455
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Stadnina Koni Arabskich


