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Serdecznie zapraszamy do udziału w 15-tej edycji Ogólnopolskiej Konferencji

Celem konferencji jest określenie obszaru zastosowań nowych technologii, produktów i usług niezbędnych do
skutecznego budowania nowoczesnych pływalni oraz promowanie nowych ośrodków basenowych. Uczestnicy
mają  okazję  poznać  specjalistów  z  danej  dziedziny,  mogą  porównać  i ocenić  prezentowane  przez  nich
rozwiązania. Konferencja daje możliwość wymiany informacji i spotkania z ekspertami. 
Ze  względu  na  fakt  oddania  do  użytku  nowej  krytej  pływalni,  kolejne  15-te już  spotkanie  przedstawicieli
środowiska basenowego zaplanowaliśmy w dniach 22-23 października 2015r., w Tarnowie Podgórnym.
 
Termin - 22-23 października 2015 roku 
Miejsce konferencji - Tarnowo Podgórne, Termy Tarnowskie, ul. Nowa 54
Nocleg - Hotel 500 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 139

Program konferencji:

22.10.2015 – czwartek
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.30 Prezentacja Gminy Tarnowo Podgórne
10.30 – 11.15 OSiR-y, Baseny, Aquaparki czy Pływalnie to również Administratorzy danych osobowych. 

          Jak sprostać obecnym przepisom i wymaganiom z zakresu przetwarzania i ochrony danych
          osobowych? 

11.15 – 12.00 Efektywna i ekonomiczna modernizacja basenów kąpielowych                         
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.15 Modernizacje i remonty czyli sukcesy i porażki 

13.15 – 15.00 Blok prezentacji firmowych

15.00 – 16.00 Obiad

20.00              Spotkanie towarzyskie

23.10.2015 – piątek
  9.00 – 10.00 Sytuacje awaryjne na krytej pływalni  

10.00 – 10.30 System przesuwnego zadaszenia basenu odkrytego, jako sposób na wydłużenie                
               sezonu, na przykładzie pływalni w Stopnicy 
10.30 – 11.40 Zwiedzanie ośrodka Tarnowskie Termy

11.40 – 12.00 Wpływ hałasu na komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu. Adaptacja akustyczna 
          basenu  

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.15 Projekt budowy małych przyszkolnych pływalni w ramach programu "Dolnośląski                
                       Delfinek"

13.15 – 14.15 Jak unikać błędów przy inwestycjach basenowych - od projektu do realizacji

14.15 – 14.30 Zakończenie konferencji

14.30              Obiad 

Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej: www.konferencia.basenypolskie.pl

Wszystkich  zainteresowanych  prosimy  o  wypełnienie  formularza  elektronicznego  na  stronie
internetowej lub przesłanie formularza na nr fax 412421803 lub na adres: biuro@basenypolskie.pl
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