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TEMATYKA KONFERENCJI:
● Bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski i inne (przykłady realizacyjne)
● Bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, rekonstrukcje, wymiany  
  (przykłady realizacyjne) 
● Rury stosowane w technologiach bezwykopowych 
● Materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infrastruktury podziemnej 
● Urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych 
● Urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych 
● Stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie) 
● Zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych
● Tunelowanie wielkogabarytowe

PATRONAT HONOROWY 
MINISTRA INFRASTRUKTURY

SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY:

EKSPERT:
W trakcie konferencji po raz czwarty zostaną wręczone 
statuetki �EXPERT 2012” firmom z branży technologii 
bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i 
technologii z zakresu budowy i odnowy sieci 
podziemnych.                                                                                                                                    
Firmy mogą zgłaszać swoje produkty i technologie 
w następujących kategoriach: 
I.Bezwykopowa budowa w latach 2010-2011 
II.Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, 
rekonstrukcja, wymiana) w latach 2010-2011 
III.Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, 
produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej 
budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci 
podziemnych za lata 2010-2011  

INFORMACJE DODATKOWE:
● Oficjalnymi językami konferencji będą polski i angielski 
z tłumaczeniem symultanicznym 
● Uczestnicy konferencji będą mogli bezpłatnie 
korzystać z : basenu, jacuzzi, sauny suchej, łaźni 
parowej, biczy wodnych, groty solnej.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych 
Al. 1000-lecia P.P. 7  
25-314 Kielce  

MIEJSCE KONFERENCJI:
Konferencja odbędzie się w Cedzynie, 7 km od centrum 
Kielc, w Hotelu Uroczysko. 
(www.hotel-uroczysko.com.pl)  
Obiekt ten położony jest w malowniczym miejscu pośród 
lasów, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Cedzyńskiego.

Tel./fax.: (041) 34 24 450 
e-mail: nodigp@tu.kielce.pl 

www.nodigpoland.tu.kielce.pl

ADRES KONTAKTOWY ORGANIZATORÓW:

POLITECHNIKA 
ŚWIĘTOKRZYSKA

MIĘDZYNARODOWE 
STOWARZYSZENIE 
TECHNOLOGII 
BEZWYKOPOWYCH

CENTRUM 
TECHNOLOGII 
BEZWYKOPOWYCH 
LOUISIANA (USA)

EUROPEJSKIE 
FORUM  
BUDOWLI  
PODZIEMNYCH

ŚWIĘTOKRZYSKA 
OKRĘGOWA IZBA 
INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA

POLSKA FUNDACJA 
TECHNIK 
BEZWYKOPOWYCH

ANDRZEJ 
KULICZKOWSKI

miejsce 
dla 

kolejnego 
sponsora

ORANIZATORZY:

nbimedia
nowoczesne media

CEMENTY


