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3 СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

Дозволете да Ве информираме дека рокот за пријавување на учесници на
Првиот  Македонски конгрес  за  патишта завршува во  сабота,  02.11.2019
год. 

Согласно организационите активности на конгресот, како и слободните места
во хотелот „Хилтон“, после овој рок нема да се примаат пријави за учество.

Ве  молиме  пристапете  кон  регистрација  преку  веб  страната  на  конгресот
(изберете  учесник  без  труд  за  поединечно  пријавување,  или  за  компании
испратете мејл со список на учесници од Вашата компанија), што поскоро.

Научниот  одбор  на конгресот  е  составен од  36 еминентни  професори од  9
земји. 

Досега се пријавени учесници од 14 земји, пријавени се повеќе од 80 апстракти,
а досега се пристигнати околу 70 трудови од областа на патиштата.

На  конгресот  се  планирани  7  повикани  предавања  од  врвни  професори  и
стручни експерти од странство.

Темите на претстојниот Прв Македонски конгрес за патишта се:

 Планирање и проектирање 

 Управување, изградба и одржување

 Безбедност на сообраќајот на патиштата

 Заштита на животната средина и одржлив развој

 Инфраструктурни објекти

 Транспортна политика и финансирање

 ITS и нови технологии во сообраќајот

 Слободни и сродни теми од областа на патишта и презентација на нови

проекти
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Ги  повикуваме  сите  домашни  и  странски  компании  да  ја  помогнат
организацијата на Првиот Македонски конгрес за патишта, преку промоција и
реклама на нивните компании, со одбирањето на еден од спонзорските пакети. 

Рокови:

Активност Датум 

Рок за праќање на апстракти 5. 9. 2019

Прифаќање на апстракти 10. 9. 2019

Рок за праќање трудови 30. 9. 2019

Известување за прифаќање на трудови 15. 10. 2019

Рок за пријавување на учесници 31. 10. 2019

Дата на одржување на конгресот 7 – 8. 11. 2019

 Котизацијата за учество на конгресот изнесува 220 €
 За учесници членови на ДПМ и коорганизатори, котизацијата за учество

изнесува: 130 €

Важно:  Попустот  за  котизација  важи  за  членови  на  ДПМ  со  платена
членарина за 2018 и 2019 год. и приложена уплатница. 

За редовни студенти и постдипломци, следи попуст од 50%.

За докторанди, следи попуст од 25%.

Во котизацијата е вклучено:

 Присуство на Конгресот и на сите предавања

 Примерок од печатениот Зборник на апстракти

 Примерок од Зборникот на трудови на УСБ

 Сите дополнителни конгресни и промотивни материјали

 Коктел за добредојде

 Освежување  за  време  на  паузите  предвидени  со  Програмата  на

Конгресот

 Ручеци предвидени со Програмата на Конгресот

 Свечена вечера  

 Примерок од научно – стручното списание „Патишта“

 Сертификат за учество на конгресот од КОАОИ вреднуван со CPD поени
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Напомена: Во котизацијата не е вклучено хотелското сместување!

Сите дополнителни информации во врска со Конгресот, можете да ги најдете
на  интернет  страницата:  www.prvkongreszapatista.mk на  која  можете  да
извршите пријавување за учество и праќање на апстракти. 

Контакт: 

Друштвото за патишта на Македонија „Via Vita“ 

(Градежен факултет)

П. Фах 560

Бул. „Партизански одреди“ бр. 24

1000 Скопје

E-mail: contact@prvkongreszapatista  .  mk  

http://www.prvkongreszapatista.mk/
mailto:contact@prvkongreszapatista.mk

