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LUMEN V4 

V. Konference Vyšegrádských zemi pro osvĕtleni 

V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája 

V. Konferencia Vyšehradských krajín pre osvetlenie 

V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej 

 

Wyszehrad, Węgry 

8-10. października 2014 
 

 

 

Trzeci komunikat oraz Zaproszenie, 
wraz z informacjami o zmianach. 

 
W imieniu Towarzystwa Oświetleniowego Węgierskiego Związku Elektrotechnicznego oraz 

Komitetu Organizacyjnego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowaną w dniach 

8-10. października 2014 roku V. Konferencję Oświetleniową krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

Miejscem wydarzenia będzie zrekonstruowany Pałac Królewski w Wyszehradzie, gdzie w 1335 

roku Karol Robert – król Węgier, Jan Luksemburski – król Czech, oraz Kazimierz Wielki - król 

Polski, podpisali przymierze polityczno-handlowe. 

 

Producenci oraz firmy handlowe będą mogli skorzystać z odpłatnej możliwości 

zaprezentowania swoich produktów i rozwiązań oświetleniowych w trakcie trwania 

konferencji. 

 

 

Program konferencji: 
 

8. października (środa) 

12:00 – 21:00  rejestracja uczestników, zajęcie pokojów hotelowych 

14:00    fakultatywna wycieczka na zamek, lub do bazyliki w  

Ostrzyhomiu 

19:00   Welcome Drink 

19:30   kolacja 

 

9. października (czwartek) 

 Program przedpołudniowy: 

   8:00 –   9:00  śniadanie 

  9:00 –   9:20  otwarcie konferencji 

  9:20 –   9:50  referat zaproszonego wykładowcy 

  9:50 – 10:30  2 referaty oraz dyskusja 

10:30 – 11:00  przerwa na kawę 

11:00 – 11:30  referat zaproszonego wykładowcy 

11:30 – 12:25  3 referaty oraz dyskusja 

12:25 – 13:30  przerwa obiadowa 



Program popołudniowy: 

13:30 – 14:00  prezentacja posterów 

14:00 – 14:30  referat zaproszonego wykładowcy 

14:30 – 15:40  4 referaty oraz dyskusja 

15:40 – 16:10  przerwa na kawę 

16:10 – 17:05  3 referaty oraz dyskusja 

17:05 – 18:00  prezentacja posterów 

Program wieczorny: 

19:30   oficjalne przyjęcie 

 

10. października (piątek) 

 Program przedpołudniowy: 

   8:00 –   9:00  śniadanie 

   9:00 –   9:30  referat zaproszonego wykładowcy 

   9:30 – 10:25  3 referaty oraz dyskusja 

 10:25 – 10:50  przerwa na kawę 

 10:50 – 11:30  2 referaty oraz dyskusja 

11:30 – 12:30  prezentacja firm i produktów 

12:30 – 14:00  przerwa obiadowa 

Program popołudniowy: 

14:00 – 15:10  4 referaty oraz dyskusja 

15:10 – 15:30  przerwa na kawę 

15:30 – 16:25  3 referaty oraz dyskusja 

16:25   zamknięcie konferencji 

18:00   wycieczka statkiem spacerowym po Dunaju 

19:30   grill party 

 

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.lumenv4.com. 
 

 

Oficjalne języki konferencji: 
Czeski, polski, słowacki i węgierski (postery oraz prezentacje referatów wygłaszanych prosimy 

przygotować w języku angielskim). 

 

Program dla osób towarzyszących: (w zależności od zainteresowania) 
9. października (czwartek): Całodzienna wycieczka do Budapesztu - zwiedzanie miasta 

10. października (piątek): Kilkugodzinna wycieczka do Szentendre - zwiedzanie miasta 

 

 

Zgloszenie uczestnictwa w konferencji przyjmujemy tylko na podstawie wysłanego nam i 

odpowiednio wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony 

internetowej: www.lumenv4.com.  
W dniu wysłania formularza zgłoszeniowego prosimy także o dokonanie przelewu opłaty 

uczestnictwa na prowadzone przez Bank MKB konto naszego stowarzyszenia (MEE 

Világítástechnikai Társaság) o numerze HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018. 

Dzień wplynięcia opłaty na podany powyżej numer rachunku bankowego będzie uznany 

jako data zgłoszenia uczestnictwa w konferencji! 

Ostateczny termin zgłoszenia: 31. lipca 2014. Jednocześnie podkreślamy, ze jest to także 

ostateczny termin ewentualnej anulacji uprzednio zgłoszonego uczestnictwa. 

Zgłoszenie otrzymane po upływie powyższego terminu będzie przyjęte tylko w miejsce 

ewentualnej rezygnacji innej osoby. 
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Opłaty konferencyjne:  
 

      Przelew do dnia:      30.06.2014    31.07.2014 

 

Opłata uczestnika konferencji: (Euro, razem z VAT 27%)    100,00      120,00 

Suma ta zawiera koszty organizacyjne, 

wynajem sal i niezbędnych urządzeń, 

tłumaczenie oraz odpowiednią technikę, 

toast powitalny (napoje i zimne przekąski), 

oficjalne przyjęcie wraz z programem kulturalnym, 

kawa i napoje w przerwach konferencji, 

wycieczka statkiem spacerowym po Dunaju, grill party, 

pełny materiał referatów i posterów na pamięci USB 

 

Opłata osoby towarzyszącej: (Euro, razem z VAT 27%)      60,00        80,00 

Suma ta zawiera koszty organizacyjne, 

toast powitalny (napoje i zimne przekąski), 

oficjalne przyjęcie wraz z programem kulturalnym, 

wycieczka statkiem spacerowym po Dunaju, grill party. 

 

Opłata studencka:   (Euro, razem z VAT 27%)      40,00        50,00 

Suma ta zawiera koszty organizacyjne, 

wynajem sal i niezbędnych urządzeń, 

tłumaczenie oraz odpowiednią technikę, 

pełny materiał referatów i posterów na pamięci USB 

 

 

 

Dane potrzebne do przelewu bankowego: 
 

Odbiorca (beneficjent):  MEE Világítástechnikai Társaság 

Adres odbiorcy (beneficjenta): Árpád út 67. I/6, Budapest / Hungary, H-1042. 

Numer konta bankowego (IBAN): HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018 

Nazwa banku:    MKB Bank Zrt. 

Adres banku:    Váci utca 38, Budapest / Hungary, H-1056. 

Kod BIC (SWIFT):   MKKBHUHB 

W adnotacji należy podać imię i nazwisko osoby (lub osób), której (których) koszty 

uczestnictwa dany przelew pokrywa! 

 

 

Opłaty za nocleg:  
Zakwaterowanie w miejscowych hotelach agencji Visegrád Tours. 

Pokój jednoosobowy:  56,00 EUR/noc od osoby 

Pokój dwuosobowy:  33,00 EUR/noc od każdej osoby 

Pokój trzyosobowy:  28,00 EUR/noc od każdej osoby 

Powyższe ceny zawierają koszt śniadania, VAT oraz podatek turystyczny! 

 

Wysłanie wypełnionego odpowiednio formularza zgłoszeniowego oznacza jednocześnie 

dokonanie rezerwacji noclegowej. 

 



 

Koszty dalszych usług: 
 Wyżywienie: Obiad (9-go oraz 10-go września):    10,00 EUR/dzień 

 Wycieczki: Ostrzyhom (8-go września po południu):   13,00 EUR/osoba 

   Budapeszt (9-go września, cały dzień):   22,00 EUR/osoba 

    Szentendre (10-go września, przed południem):  13,00 EUR/osoba 

 

Koszty noclegu oraz powyżej wymienionych usług należy uregulować na miejscu. Każda 

opłata zostanie potwierdzona wystawieniem faktury. 

 

 

Prośba do autorów referatów: 
Termin nadesłania przygotowanego – w miarę możliwości - w języku angielskim pełnego 

tekstu zakwalifikowanego do konferencji referatu o charakterze wykładu, oraz wykonanego 

także w języku angielskim referatu posterowego ubiega z dniem 30-go czerwca 2014 roku. 

Materiały te znajdą się w wydanym w formie elektronicznej zbiorze referatów konferencji 

(proceedings). 

W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu, Komisja Programowa jest 

upoważniona do usunięcia danego referatu z programu konferencji, oraz do wyboru w jego 

miejsce innego. 

Jednocześnie prosimy o nadesłanie referatu (wraz z podanymi w języku narodowym 

wyjaśnieniami) w formacie przygotowanym do projekcji rzutnikiem multimedialnym do 

dnia 12-go września 2014 roku. Materiał ten będzie pomocny w pracy tłumaczy. 

 

 

Rezerwacja powierzchni wystawowej:  
Termin zgłoszenia: 30.06.2014 (decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dostępność 

wolnej powierzchni) 

4 m2: 320,00 EUR 

  6 m2: 480,00 EUR 

Zamówienie prosimy wysłać e-mailem na jeden z adresów elektronicznych Komitetu 

Organizacyjnego. 

 

 

Komitet Nadzorczy:   
Czechy:  prof. Karel Sokanský  karel.sokansky@vsb.cz 

Polska:  dr Jan Grzonkowski  jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl 

    prof. Wojciech Żagan  wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl 

Słowacja:  Alfonz Smola   alfonz.smola@stuba.sk 

    Milan Hrdlík   mhrdlik@ami.sk 

Węgry:  János Nagy   elnok@vilagitas.org 

    Dr András Majoros  amajoros@t-online.hu 

 

Komisja Programowa: 
Czechy:  dr. Tomáš Novák  novak@metasport.cz 

Polska:  prof. Dariusz Sawicki  dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl 

    dr Piotr Pracki   piotr.pracki@ee.pw.edu.pl 

Słowacja:  Dionýz Gašparovský  dionyz.gasparovsky@stuba.sk 

    Stanislav Darula 

Węgry:  dr. Zoltán Tóth  zoltan2.toth@ge.com  
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Komitet Organizacyjny: 
Adres:   MEE Világítástechnikai Társaság 

H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. (Hungary) 

e-mail:   vtt@vilagitas.org, lub meevtt@gmail.com  

fax:   +36 1 369 6631 

 

Przewodniczący: Sándor ALMÁSI  lumenv4@vilagitas.org 

Mobile: +36 30 940 4534 

Wiceprzewodniczący:  Tamás PERCZE lumenv4@vilagitas.org 

    Mobile: +36 30 951 6878 

mailto:vtt@vilagitas.org
mailto:meevtt@gmail.com
mailto:lumenv4@vilagitas.org
mailto:lumenv4@vilagitas.org

