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Meghívó 
 

A Lengyel Világítástechnikai Bizottság, a Lengyel Villamosmérnökök Egyesületének Tagja, 

valamint a Szervező Bizottság nevében nagy örömmel hívjuk meg Önöket, a 2016 szeptember 

13-16. között megrendezésre kerülő VI. Visegrádi Országok Világítási Konferenciájára. A 

Konferencia Karpacz városban kerül megrendezésre, a Lengyel Szudéták Hegységben, a 

konferencia színhelye a Mercure hotel.  

 

A konferencia célja a világítástechnikai szakma és a rokonterületek tudományos, kutatási és 

műszaki eredményeinek bemutatása, valamint közvetlen tapasztalat- és eszmecsere 

Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, de akár más országok szakemberei 

között. Reméljük, hogy a LumenV4 konferencia révén további szorosabb szakmai és baráti 

kapcsolatok jönnek létre. Mindazonáltal szeretnénk bemutatni a konferencia résztvevőinek a 

lengyel régió továbbra sem teljesen felfedezett szépségét. 

 

A rendezvény ideje alatt a gyártók és kereskedelmi vállalatok lehetőséget kapnak a termékeik, 

szolgáltatásaik és újszerű megoldásaik bemutatására. 

 

 

Szívélyesen meghívjuk Önt Karpaczba a LumenV4 konferenciára! 

 



A konferencia programja: 
 

Szeptember 13. (kedd) 

13:00 – 21:00 - Konferencia és hotel regisztráció 

14:00  - Ebéd 

16:00   - Megnyitó ünnepség, megnyitó előadás 

- Két meghívott előadás 

19:00  - Üdvözlő ital, vacsora 

Szeptember 14. (szerda) 

   8:00  - Reggeli 

  9:00 – 12:30 - 1. szekció (1 meghívott előadó, 8 előadás) 

12:30 – 13:30 - Ebéd 

14:00 – 15:00 - Poszter bemutatók 

15:00 –  - Kirándulás a konferencia résztvevőinek 

19:30  - Grillparti 

Szeptember 15. (csütörtök) 

 8:00  - Reggeli 

9:00 – 12:30 - 2. szekció (1 meghívott előadó, 8 előadás) 

12:30 – 13:30 - Ebéd  

14:00 – 15:00  - Poszter bemutatók 

15:00 – 17:00 - 3. szekció (4 előadás) 

19:30  - Gálavacsora 

Szeptember 16, (Péntek) 

 8:00  - Reggeli 

9:00 – 12:00 - 4. szekció (8 előadás)  

12:00 –  - Záró ünnepség  

 

A tervek szerint 32 előadás kerül bemutatásra, beleértve 4 meghívott előadást (minden egyes 

V4 országból egy).  

 

 

A konferencia nyelvei: 
Angol, cseh, szlovák, magyar és lengyel. A konferencia hivatalos nyelve az angol, 

mindazonáltal a szóbeli előadások fordításra kerülnek a V4 országok nyelveire.  

Az előadások összefoglalóit angol nyelven és a konferencia valamely másik nyelvén kell 

elkészíteni. A konferenciára készült teljes szövegű anyagot angol nyelven kell benyújtani. 

Mindemellett az előadásokat és a posztereket angol nyelven kell elkészíteni és benyújtani. 

 

Program kísérő személyek részére: (az érdeklődés függvényében) 
Szeptember 14. (szerda) Hegyi túra mindenki számára.  

Szeptember 15. (csütörtök) Buszos kirándulás a kísérő személyeknek 

 

 

Részvételi díjak:  
      Fizetendő        2016.06.15-ig       2016.06.15 után 

- Regisztrációs díj –   [Euro]     120,00  140,00 

- Hozzátartozói díj –   [Euro]       70,00    90,00 

- PhD hallgató és diák  –   [Euro]       40,00    50,00 

 



Előadások és a poszterek benyújtásának rendje: 
 

Minden V4 országból egy – egy meghívott előadót várunk. A meghívás az Irányító Bizottság 

nemzeti tagjai által történik. A meghívott előadás időtartama 30 perc. 

 

V4 országonként maximum hét előadás, valamint tetszőleges számú poszterek bemutatására 

van lehetőség. Az előadások időtartama maximum 15 perc. Előadások tartására, vagy 

poszterek bemutatására a Program Bizottság nemzeti tagjainál lehet jelentkezni a döntést a 

bizottság együttesen hozza meg. A jelentkezéssel egyidejűleg kell elküldeni az előadó nevét, 

szerző hovatartozását, az előadás címét, az előadás rövid kivonatát  angolul és az adott nemzet 

nyelvén.  

 

A visegrádi országokon kívüli jelentkezők küldjék jelentkezésüket a Szervező Bizottság 

számára, ezzel  a prezentáció típusát (szóbeli előadás, poszter, vagy kiállító).  

 

Az előadások kivonatainak benyújtási határideje: 2016. február 29. 

 

A jelentkezőket kérjük, hogy az előadás rövid, legfeljebb 250-300 szóból álló kivonatát 

(angol, valamint nemzeti nyelven) legkésőbb a fenti időpontig küldjék el a Program Bizottság 

nemzeti tagjaihoz, mely alapján a Program Bizottság egy hónapon belül meghozza döntését. 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az elfogadott előadások teljes szövegének megküldési 

határideje 2016. május 31. Amelyik előadás eddig az időpontig nem érkezik meg, a 

konferencia programjából törlésre kerül.  

 

 

Kiállítás 
 

A tervek szerint a világítással és a mérőberendezésekkel kapcsolatos kiállítást szervezünk. A 

kiállítói díjat, valamint a kérelmek benyújtásának határidejét a későbbiek folyamán a 

konferencia honlapján tesszük majd közzé.  



Irányító Bizottság:   
     Név     E-mail 

Csehország:  Karel Sokanský  karel.sokansky@vsb.cz 

   Petr Baxant    baxant@metasport.cz 

Szlovákia:  Alfonz Smola   alfonz.smola@stuba.sk 

   Roman Dubnička  roman.dubnicka@stuba.sk 

Magyarország: Almási Sándor   almasi.s@schreder.hu 

    Nagy János   elnok@vilagitas.org 

Lengyelország: Wojeiech Zagan  wojeiech.zagan@ee.pw.edu.pl 

   Jan Grzonkowski  jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl 

 

 

Program Bizottság: 
Csehország:  Tomáš Novák   novak@metasport.cz 

   Jan Škoda   skoda@feec.vutbr.cz 

Szlovákia:  Dionýz Gašparovský  dionyz.gasparovsky@stuba.sk 

    Stanislav Darula  usarsdar@savba.sk 

Magyarország: Szabó Ferenc   szabof@szafeonline.hu 

   Poppe András   poppe@eet.bme.hu 

Lengyelország: Dariusz Sawicki  dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl 

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

 

 

Szervező Bizottság: 
 

Elnök:   Dariusz Sawicki, Varsói Műszaki Egyetem 

Tagok:   Urszula Błaszczak, Bialystoki Műszaki Egyetem 

   Andrzej Pawlak, CIOP-PIB 

   Piotr Pracki, Varsói Műszaki Egyetem 

   Przemysław Tabaka, Lodzi Műszaki Egyetem 

   Krzysztof Wandachowicz, Poznani Műszaki Egyetem 

   Agnieszka Wolska, CIOP-PIB 

   Maciej Zajkowski, , Bialystoki Műszaki Egyetem 

   Małgorzata Zalesińska, Poznani Műszaki Egyetem 

 

Címe: 

Lengyel Világítástechnikai Bizottság SEP Polska Komisja września Oświetleniową 

Świętokrzyska utca 14.   Świętokrzyska Ulica 14th   

Lengyelország, 00-050 Varsó   Polska, 00-050 Warszawa 

 

E-mail   pkosw@ciepoland.pl 

 

Web oldal:  http://lumenv4.ciepoland.pl/ 
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