GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO,
KOMITET GEODEZJI PAN - SEKCJA GEODEZJI INśYNIERYJNEJ
STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
zapraszają do udziału w konferencji naukowo – technicznej p.t.:
WYKORZYSTANIE METOD GEODEZYJNYCH W OCENIE STANU GEOMETRYCZNEGO BUDOWLI
MONTAś – ODBIÓR – MONITORING – AWARIE
Konferencja odbędzie się w dniach 11-12.10.2007 Ustroniu – Jaszowcu

KOMUNIKAT NR 1

CEL KONFERENCJI
Bezpośrednim impulsem zorganizowania
konferencji są tragiczne skutki katastrofy
budowlanej na terenie Międzynarodowych
Targów w Katowicach w styczniu 2006.
Problematyka awarii budowlanych od
szeregu lat omawiana jest na konferencjach
organizowanych przez Politechnikę
Szczecińską, jednak w znikomym stopniu
rozpatrywane są tam zagadnienia
pomiarowe.

RADA NAUKOWA KONFERECJI
Z zakresu tematyki: budownictwa, geotechniki, górnictwa
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Rezultatami obecnie organizowanej
konferencji powinny być nie tylko wskazania
projektowo – konstrukcyjne dotyczące
bezpieczeństwa budowli,
ale
przede wszystkim przedstawienie
istotnej roli pomiarów geodezyjnych w:
prawidłowym wznoszeniu budowli,
badaniu odkształceń i przemieszczeń
sygnalizowaniu zagroŜeń
badaniu skutków awarii.
Skuteczność tych załoŜeń nastąpi tylko
wówczas, jeśli dojdzie do istotnej
współpracy specjalistów z zakresu:

mechaniki budowli, geotechniki,
górnictwa, montaŜu konstrukcji i
geodezji.
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Przewidziany koszt
dwudniowej konferencji
650 zł
Wstępne zgłoszenia udziału
w konferencji prosimy
nadesłać do dnia 31.01.2007
zwrotną pocztą
elektroniczną
na adres nadawcy
lub
katowice@sgp.geodezja.org.pl
listownie na adres:
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
Geodetów Polskich
ul. Podgórna 4
40- 026 Katowice
Informacje dotyczące terminu
nadesłania referatów oraz
szczegółowej daty i miejsca obrad
podane zostaną
w następnym komunikacie
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