the future of papermaking

IPiP

Tematyka konferencji
Współczesne technologie wytwarzania i przetwarzania
pierwotnych i wtórnych mas włóknistych, papierów oraz
tektur, włókniste materiały funkcjonalizowane, kompozyty
Pomocnicze środki chemiczne i dodatki masowe, nowe
rozwiązania technologiczne w chemizacji procesów
papierniczych

INPAP2019
Organizator:
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź

Nowe rozwiązania w budowie, modernizacji,
eksploatacji i projektowaniu urządzeń przemysłu
papierniczego, przetwórczego i poligraficznego

tel: 4842 631 38 03
fax: 4842 631 38 01
Sprawy finansowe: 4842 631 38 02

Innowacje i trendy w przetwarzaniu i drukowaniu,
materiały i technologie poligraficzne

inpap.biuro@info.p.lodz.pl
agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl

Metody badawcze i właściwości materiałów włóknistych

Najważniejsze terminy
10 maja 2019 r. Przesłanie rozszerzonych abstraktów
referatów (2 strony formatu A4)
20 maja 2019 r. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
i Wystawie
22 maja 2019 r. Dokonanie wpłaty za uczestnictwo
w Konferencji i Wystawie

OFERTA DLA SPONSORÓW:
oprawa artystyczna, teczki konferencyjne, dołączenie
folderów reklamowych do materiałów konferencyjnych,
umieszczenie banera reklamowego w sali konferencyjnej.

http://www.inpap.pl
Miejsce Konferencji:
Augustów
Hotel Warszawa Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 1
+48 87 643 85 00
+48 607 29 42 43
+48 87 643 85 04 - fax
recepcja@hotelwarszawa.pl

w w w. i n p a p . p l

Patronat medialny

Przegląd Papierniczy

Zaproszenie
Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
zaprasza do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji
i Wystawie Technicznej INPAP, która odbędzie się w dniach
10-12 czerwca 2019 w malowniczym Augustowie. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału.
Organizatorzy

Język Konferencji
Polski i Angielski

Zgłaszanie referatów
Referaty naukowe:
W tym roku zmieniamy formułę przyjmowania materiałów na
Konferencję. Aby nie odbierać Państwu możliwości publikacji
wyników badań w renomowanych czasopismach,
przyjmujemy referaty naukowe w formie obszernych
abstraktów, które zostaną wydane w materiałach
konferencyjnych. Osoby, zamierzające wygłosić na
Konferencji referat lub poster, powinny przesłać na adres
Biura Konferencji wypełniony Formularz Uczestnictwa z
podaniem tytułu, autorów, a także abstrakt w języku polskim
oraz angielskim według instrukcji zamieszczonej na stronie
internetowej http://inpap.pl Streszczenia prosimy przesyłać w
formie elektronicznej.
Termin nadsyłania streszczeń wraz ze zgłoszeniami referatu
(prezentacji) upływa 10 maja 2019 r.
Czas wygłoszenia referatu naukowego nie może przekroczyć
20 min.
Referaty naukowe będą recenzowane.

Referaty promocyjne:
Opłata za wygłoszenie referatu o charakterze
promocyjnym wynosi 1500 zł + VAT. Czas wygłoszenia
takiego referatu nie może przekroczyć 25 min.

Uczestnictwo w Konferencji
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie
wypełnionego Formularza Uczestnictwa do 20 maja 2019 r.
na adres Biura Konferencji oraz dokonanie odpowiedniej
wpłaty na konto Organizatora Konferencji. Formularz jest do
pobrania na stronie internetowej.
Oplata za uczestnictwo w Konferencji wynosi:
Normalna: 1200 zł
Studencka: 700 zł
Nocleg uczestnicy rezerwują samodzielnie w miejscu
Konferencji. Opłata upoważnia do: udziału w obradach
wszystkich sesji, zwiedzania Wystawy, kompletu materiałów
Konferencji, obiadów oraz udziału w imprezach
towarzyszących.
UWAGA: Istnieje możliwość wystawienia faktury proforma. Po wpłacie należności wystawiana jest faktura
końcowa.

Warunki uczestnictwa w
Wystawie Technicznej
Konferencji będzie towarzyszyć Wystawa Techniczna firm
oferujących dostawę i serwis maszyn i urządzeń, technologii,
surowców, materiałów oraz usług technicznych.
Firmy i osoby zainteresowane udziałem w Wystawie powinny
wypełnić Formularz Uczestnictwa oraz przesłać go na adres
Biura Konferencji do 20 maja 2019 r.
Uwaga: warunkiem koniecznym uczestnictwa w
Wystawie jest jednoczesne uczestnictwo w Konferencji,

IPiP

potwierdzone odpowiednim zgłoszeniem każdej osoby
reprezentującej Wystawcę i wymaganą opłatą
uczestnictwa. Podstawowa opłata za wynajęcie powierzchni
wystawowej wynosi 1800 zł + VAT. Zapewnia ona stoisko o
pow. 4 m2, wyposażone w stolik, 2 krzesła, ladę, oświetlenie,
gniazdo elektryczne 230 V, napis (nazwę firmy) na fryzie. Za
każdy dodatkowy 1 m2 powierzchni wystawowej opłata
wzrasta o 400 zł + VAT.

Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
Dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak
Członkowie:
Mgr Wojciech Świekatowski
Dr inż. Janina Leks-Stępień
Dr inż. Magdalena Kmiotek
Dr inż. Paweł Pełczyński
Mgr Kinga Dereszewska
Małgorzata Dybalska

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Konrad Olejnik, IPiP PŁ
Członkowie:
Prof. Svitlana Havenko, Ukraińska Akademia Drukarstwa
Dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ, IPiP PŁ
Dr hab. inż. Dariusz Danielewicz, IPiP PŁ
Dr hab. inż. Tomasz Ganicz, IPiP PŁ
Prof. Jean-Francis Bloch, INP Pagora, Francja
Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela, UP, Poznań
Prof. dr hab. inż. Pior Kulpiński, WTMiWT, PŁ
Dr Sc. Eero Hiltunen, Aalto University, Finlandia
Dr. Jarmo Kouko (VTT, Jyvaskyla, Finland)

