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Stosownie do przesłanej wcześniej Informacji nr 1, Oddział Warszawski SEP uprzejmie
informuje, że w dniach 29-30 września 2005 r.
organizuje w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim (w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki
GUS) VI Konferencję Naukowo - Techniczną,
pod hasłem „Optymalizacja w Elektroenergetyce” - OPE'05.
Konferencja jest organizowana w celu wymiany poglądów i doświadczeń w następujących
grupach tematycznych:
- optymalizacja pracy KSE w warunkach rozwoju rynku energii elektrycznej,
- metody optymalizacyjne w zakresie eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni,
- metody optymalizacyjne w procesach zarządzania infrastrukturą sieci przesyłowej i rozdzielczej,
- optymalizacja rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii
elektrycznej,
- racjonalne użytkowanie energii elektrycznej
przez odbiorców

Szczegółowy program Konferencji wraz z pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz

zbiorem referatów konferencyjnych zostanie
przesłany we wrześniu 200 r. tym uczestnikom,
którzy prześlą najpóźniej do dnia 1 czerwca 2005
r. formalne zgłoszenie udziału w Konferencji
(wzór w załączeniu) wraz z opłatą konferencyjną
w wysokości 1500 zł /2 noclegi/; 1400 zł
/1 nocleg/; 1300 zł /bez noclegu/ na konto
Oddziału Warszawskiego SEP nr
36 1020 1156 0000 7502 0007 5077
w PKO BP S.A. XV O/Warszawa, z dopiskiem: "Konferencja OPE'05".

-

Wniesienie opłaty konferencyjnej zapewnia:
otrzymanie kompletu materiałów konferencyjnych wraz z materiałami, zawierającymi wnioski pokonferencyjne,
zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od
kolacji w dniu 28.09.2005 do obiadu w dniu
30.09.2005,
korzystanie z poczęstunku rekreacyjnego
w czasie obrad,
uczestnictwo w kolacji koleżeńskiej w dniu
29 września 2005 r.,
transport na trasie Warszawa - Jachranka Warszawa.

osób towarzyszących (np. kierowców) w Ośrodku GUS należy regulować we własnym zakresie
podczas trwania Konferencji. Prosimy jednak o
tym poinformować wcześniej (łącznie ze zgłoszeniami udziału w Konferencji) w celu rezerwacji takich usług.
Bardziej szczegółowych informacji o Konferencji udzielają przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego: przewodniczący - dr inż. H. Gładyś,
tel.: (0-22)693-1313 oraz członkowie Komitetu –
dr inż. G. Błajszczak, tel.: (0-22)693-1074 oraz
mgr inż. K. Falkowski, tel.: (0-22) 693-2493.
Informacje o Konferencji znajdują się również na następujących stronach internetowych:
www.ee.pw.edu.pl/sep-ow
www.cire.pl

Zgoda na opracowanie nowych referatów
będzie uzależniona od decyzji Rady Programowej. Referaty te muszą być również opracowane
najpóźniej w terminie do 1 czerwca 2005 r.
Wszystkim autorom referatów będą przesłane
wskazówki autorskie.

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Konferencji
Komitet Organizacyjny

Wszelkie zmiany w stosunku do wcześniejszych zgłoszeń oraz pytania i ewentualne dodatkowe zgłoszenia udziału prosimy kierować do
sekretariatu Konferencji, tel.: (0-22)321-31-32
do Pani Katarzyny Gołębskiej .

W dniu 28 września 2005 r. przewidziane jest
ognisko w godzinach wieczornych.

Komitet Organizacyjny informuje, że opłaty
za usługi hotelowe (noclegi i wyżywienie) od

informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są
zgłoszenia nowych referatów.

W załączeniu do niniejszej Informacji nr 2
Komitet Organizacyjny przekazuje zestawienie
dotychczas zgłoszonych referatów i jednocześnie

