
Od 8 do 10 października 2018 r. w hotelu 
Gołębiewski w Wiśle odbędzie się X kon-
ferencja Dni Betonu. Organizowana jest co 
dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów 
Cementu. To największe w Polsce spotka-
nie osób związanych nie tylko z produkcją 
i technologią betonu, ale przede wszystkim 
z szeroko rozumianym budownictwem.

W ostatniej konferencji w 2016 r. wzięło 
udział blisko 1000 osób. Podczas tegorocz-
nej, jubileuszowej, X konferencji organiza-
torzy spodziewają się podobnej frekwencji.

Kierując się opiniami uczestników, orga-
nizatorzy starają się dostosować program 
kolejnych Dni Betonu do ich oczekiwań, 
a także uatrakcyjnić go przez wydarzenia 
towarzyszące. Odpowiada za to 37-osobowa 
Rada Programowa.

„Konferencja Dni Betonu ma już ugrunto-
waną pozycję i markę. Zawsze bardzo wy-
soko stawiamy poprzeczkę. Oprócz stałych 
elementów, m.in. konkursu Power Concrete, 
paneli dyskusyjnych, sesji tematycznych 
i posterowych czy stoisk wystawienniczych, 
przewidujemy nowe, atrakcyjne punkty 
programu. Na pewno będzie to ciekawe 
i ważne wydarzenie” – zapowiada Andrzej 
Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Pro-
ducentów Cementu, który kieruje pracami 
Rady Programowej.

Tematyka konferencji obejmuje 20 sekcji 
tematycznych, m.in. architekturę betonową, 
drogi betonowe, betony nowej generacji, 
prefabrykację betonową czy współczesne 
tendencje w budownictwie. Organizatorzy 

szczególnie dbają, aby tematyka konferencji 
była związana z praktycznymi aspektami 
technologii betonu, innowacyjnymi rozwią-
zaniami materiałowymi, technologicznymi 
i konstrukcyjnymi.

Podczas Dni Betonu 2018 po raz piąty zo-
stanie zorganizowany konkurs Power Con-
crete, którego celem jest zaprezentowanie 
współczesnych możliwości technologicznych 
betonu. Finałowa rywalizacja konkursowa od-
będzie się na oczach uczestników konferencji.

Dodatkową atrakcją towarzyszącą kon-
ferencji będą, organizowane już po raz 
czwarty, warsztaty, tym razem poświęcone 
normie EN-PN 206 Beton. Wymagania, wła-
ściwości, produkcja i zgodność wraz z uzupeł-
nieniem krajowym.

Podczas konferencji organizatorzy starają 
się tworzyć przyjazne warunki do nawiązy-
wania kontaktów i współpracy pomiędzy 
środowiskiem naukowym i przemysłem.

Patronat nad Dniami betonu 2018 ob-
jęli Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa oraz Sekcja Inżynierii Materiałów 
Budowlanych i Sekcja Konstrukcji Betono-
wych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wod-
nej PAN.

Biuro Organizacyjne 
X Konferencji Dni Betonu 2018
Stowarzyszenie Producentów Cementu
30-003 Kraków, ul. Lubelska 29
tel. +48 12 423 33 55
fax +48 12 423 33 45
e-mail: dnibetonu@polskicement.pl

Około 1000 uczestników z kraju i zagranicy spodziewają się organizatorzy tego-
rocznej, X konferencji Dni Betonu. W dniach 8–10 października 2018 r. w Wiśle 
odbędzie się największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z pro-
dukcją i  technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym bu-
downictwem.
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