15 marca 2018

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „DRONEM W SMOG”

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w Konferencji „Dronem w Smog”, która odbędzie się
27 marca 2018 (wtorek), w Gliwicach.
Konferencja jest kierowana do instytucji oraz służb samorządowych. Zapraszamy również inne
instytucje zainteresowane poprawą jakości powietrza.
Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem drona do
monitorowania niskiej emisji i wykrywania spalania odpadów, bazujące na testach przeprowadzonych
wraz ze Strażą Miejską w Katowicach i Gliwicach. Szczegóły w agendzie.
Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa. Na zakończenie przewidujemy
pokaz drona w locie1.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze
potwierdzenie swojej obecności wysyłając email na adres: kontakt@pcd24.pl.
Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem,

W imieniu organizatorów
Przemysław Tomków
Kierownik Projektu

1

Pokaz jest uzależniony od warunków pogodowych tego dnia.

Agenda
Konferencji „Dronem w Smog”
KONFERENCJA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA
Z WYKORZYTANIEM DRONÓW
27 marca 2018

09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników i bar kawowy
10:00 - 10:10 Przywitanie gości, krótkie przedstawienie organizatorów
10:10 - 10:20 Dron do monitorowania powietrza- Flytronic
10:20 – 10:30 Doświadczenia Straży Miejskiej – Straż Miejska w Katowicach
10:30 - 10:40 Metodyka pomiarowa -Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
10:40 - 10:50 Zagadnienia prawa lotniczego, proces szkolenia operatorów - Flytronic
10:50 - 11:00 Badanie wpływu inwersji temperaturowej na powstawanie smogu – Uniwersytet Śląski
11:00 - 11:20 Przerwa kawowa
11:20 - 12:00 Dyskusja panelowa: z udziałem przedstawicieli Straży Miejskich w Gliwicach i
Katowicach, Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Katowice, ICHPW, Flytronic, Alarmu
Smogowego.
12:00 – 12:15 Pokaz w locie drona Nosacz do monitorowania niskiej emisji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia na adres kontakt@pcd24.pl z podaniem
imienia i nazwiska uczestnika, telefon kontaktowy, nazwę instytucji/firmy, którą uczestnik
reprezentuje oraz zajmowane stanowisko.
Adres konferencji:
GAPR Sp. z o.o. Centrum Edukacji i Biznesu Nowe, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice.
Na miejscu dostępne są bezpłatne miejsca parkingowe.

