XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

EKSPLOBALIS 2022

Wojskowy Instytut Techniki
Pancernej i Samochodowej

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu
wojskowego - problemy i rozwiązania”
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
serdecznie zaprasza do udziału w XI edycji Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej EKSPLOBALIS 2022 „Eksploatacja,
logistyka, balistyka pojazdów wojskowych- problemy i rozwiązania”,
która zaplanowana jest w dniach 16-18 maja 2022 r. w Pałacu
Żelechów.
Podstawowym celem konferencji jest możliwość poznania aktualnego
stanu wiedzy naukowców i specjalistów w zakresie eksploatacji
i modernizacji pojazdów kołowych i gąsienicowych, ochrony
balistycznej sprzętu wojskowego oraz obecnych potrzeb logistycznych
w resortach odpowiedzialnych za obronność
i
bezpieczeństwo.
Podczas wydarzenia poruszane zostaną tematy w zakresie:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zastosowania nowych rozwiązań technicznych sprzętu
pancernego i samochodowego;
bezzałogowe platformy lądowe
ochrony balistycznej;
eksploatacji sprzętu wojskowego;
obecnych potrzeb logistycznych w resorcie obrony narodowej;
optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie
zgodności wyrobów.

Oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sesjach, zaplanowane są
warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie poglądów w obszarze
techniki pancernej i samochodowej oraz panel dyskusyjny z udziałem
znamienitych gości, który pozwoli na wymianę doświadczeń w celu
znalezienia nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa
systemu eksploatacji sprzętu wojskowego oraz wpłynie na
formowanie wniosków dających postawę do działań mających na celu
modernizację sprzętu kołowego i gąsienicowego.
Panel dyskusyjny
Panel pn. ”Bezzałogowe platformy lądowe – możliwości
praktycznego zastosowania w SZ RP” zaplanowany jest z udziałem
zaproszonych ekspertów, którzy poruszą tematykę::
Ø
Ø
Ø
Ø

przydatność BPL na polu walki;
funkcjonalność BPL przydatnych dla SZ RP;
potencjał krajowego przemysłu;
ścieżka krytyczna wdrożenia.

Dyskusja w przedmiotowym temacie ma na celu znalezienie nowych
rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa SZ RP na polu walki oraz
pozwoli sformułować wnioski dające praktyczne rozwiązania
umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz analizę
wszelkich dostępnych informacji, które stanowić będą podstawę
rozbudowy bezzałogowych platform lądowych.
Ważne daty:
Termin konferencji: 16-18 maja 2022r.
21 marca 2022r. – termin otwarcia rejestracji uczestników
29 kwietnia 2022r. – termin nadsyłania tematów referatów
29 kwietnia 2022r. – termin zamknięcia rejestracji uczestnictwa w
konferencji
29 kwietnia 2022r. – termin nadesłania streszczeń referatów do
materiałów konferencyjnych
05 maja 2022r. – termin dokonania opłaty za konferencję
30 czerwca 2022r. – termin nadesłania gotowych referatów do
monografii naukowej
Koszty uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 1800,- netto
Cena obejmuje:
Ø
udział w konferencji
Ø
zakwaterowanie w pokoju jednoosobowy
Ø
pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
Ø
udział w uroczystej kolacji
Ø
materiały konferencyjne
Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto:
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek
Bank PEKAO SA
Nr konta: 92 1240 2148 1111 0000 3032 1021
NIP: 113-00-03-109
Z adnotacją: „EKSPLOBALIS 2022” – Imię i Nazwisko Uczestnika

Warunki uczestnictwa w konferencji
Warunkiem koniecznym
EKSPLOBALIS 2022 jest:
Ø

Ø

do

wzięcia

udziału

w

konferencji

wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres
e-mail: sekretariat@witpis.eu albo fax: 261 811 012 lub
wypełnienie formularza on-line na stronie konferencji:
www.eksplobalis.witpis.eu
uregulowanie opłaty konferencyjnej

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI
PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek k. Warszawy
Komitet Organizacyjny:
tel. 22 783 19 28
tel. 261 811 012
kom.: 665 138 750
fax.: 261 811 073
e- mail: sekretariat@witpis.eu
Kontakt dotyczący streszczeń i monografii:
tel. 261 811 022
kom.: 665 138 600
Kontakt w sprawie opłat za konferencję i faktur VAT:
tel. 261 811 138
Pakiet sponsorski:
Pakiet I – Prezentacja firmy
W ramach pakietu zapewniamy:
Ø
zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
Ø
umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na
jego stronę internetową ze strony konferencji
Ø
możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora
(ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
Ø
prezentacja firmy
Cena: 1500 zł/netto
Pakiet II- Ekspozycja firmy
W ramach pakietu zapewniamy:
Ø
zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
Ø
umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na
jego stronę internetową ze strony konferencji
Ø
możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora
(ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
Ø
umieszczenie roll-up’a lub banera sponsora podczas konferencji
Ø
prezentacja wyrobu sponsora w budynku w trakcie wydarzenia
Cena: 1700 zł/netto
Pakiet III – Ekspozycja pojazdu/sprzętu
W ramach pakietu zapewniamy:
Ø
zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
Ø
umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na
jego stronę internetową ze strony konferencji
Ø
możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora
(ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
Ø
umieszczenie roll-up’a lub banera sponsora podczas konferencji
Ø
ekspozycja pojazdu/sprzętu sponsora na zewnątrz budynku w
trakcie wydarzenia
Cena: 2500 zł/netto
Patronat medialny konferencji:

Uwaga:
Informujemy, iż planujemy utrwalić przedmiotowe wydarzenie w
postaci wykonania zdjęć oraz nagrania materiału z najważniejszych
części konferencji, który po zmontowaniu wideo opublikowany zostanie
na stronach internetowych Wojskowego instytutu Techniki Pancernej i
Samochodowej: www.witpis.eu i www.eksplobalis.witpis.eu oraz
stornach internetowych Defence24 , w tym Youtube.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

