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ZAPROSZENIE
Szanowni Pañstwo,

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w jubileuszowej, XV Miêdzynarodowej Konferencji Zwalczania Ha³asu 

, która odbêdzie siê w Zamku Ksi¹¿ ko³o Wa³brzycha, w dniach 6-9 czerwca 2010 r. Konferencja 

skierowana jest zarówno do osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ zwalczania ha³asu i drgañ mechanicznych w 

badaniach i pracach rozwojowych, szkoleniach, zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, doradztwie 

technicznym, pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska pracy i œrodowiska 

naturalnego jak równie¿ do producentów aparatury pomiarowej i wyrobów do ochrony przed ha³asem i drganiami 

mechanicznymi.
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STRESZCZENIA REFERATÓW
Informacje dotycz¹ce przygotowania oraz przes³ania streszczeñ i referatów znajduj¹ siê na stronie 

www.ciop.pl/noise_10. Termin nadsy³ania streszczeñ up³ywa 31.12.2009 r.

WYSTAWA
Konferencji towarzyszyæ bêdzie wystawa.

Informacje dotycz¹ce udzia³u w wystawie znajduj¹ siê na stronie www.ciop.pl/noise_10. 

PROGRAM KULTURALNY
Dla wszystkich uczestników Konferencji przewiduje siê zorganizowanie programu kulturalnego obejmuj¹cego

m.in. zapoznanie siê z g³ównymi atrakcjami Wroc³awia  (w tym z Panoram¹ Rac³awick¹, Uniwersytetem 

Wroc³awskim), wieczorne spotkanie przy ognisku oraz zwiedzanie Zamku Ksi¹¿ po³¹czone z uroczyst¹ kolacj¹.

REJESTRACJA
Zg³oszenia na konferencjê przyjmowane s¹ drog¹ elektroniczn¹ na stronie www.ciop.pl/noise_10
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MIEJSCE KONFERENCJI
Monumentalny zamek ksi¹¿êcy Ksi¹¿ to najwiêkszy dolnoœl¹ski zamek i trzeci 

pod wzglêdem wielkoœci zamek w Polsce (po zamku w Malborku 

i Zamku Krakowskim na Wawelu). Jest on jednym z najbardziej znanych 

i najczêœciej odwiedzanych obiektów tego typu w Polsce. Zbudowany w latach 

1288-1292 przez Ksiêcia Bolka Surowego, stanowi³ jego g³ówn¹ siedzibê 

i wa¿ny punkt systemu obronnego Ksiêstwa Œwidnickiego. Na przestrzeni dziejów zamek wielokrotnie zmienia³ 

w³aœcicieli i wygl¹d, a najwiêkszy wp³yw na dzisiejszy jego charakter mia³a

rodzina Hochbergów w³adaj¹ca zamkiem przez ponad 400 lat. 

Obecny wygl¹d zawdziêcza licznym przebudowom, z których ostatni¹ zakoñczono sto lat temu. Zbudowano wtedy 

g³ówn¹ wie¿ê i skrzyd³o po³udniowo-zachodnie z charakterystycznymi dwiema wie¿ami. Szczególne wra¿enie 

wywieraj¹ imponuj¹ce komnaty zamku, z których najpiêkniejsze to Sala Maksymiliana, Salon Chiñski, Salon W³oski, 

Salon Zielony i Hall Myœliwski. Na terenie wokó³ zamku znajduj¹ siê piêkne ogrody oraz nieopodal palmiarnia, w której 

roœnie ok. 100 gatunków roœlin sprowadzonych z 4 kontynentów.
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MATERIA£Y I JÊZYKi KONFERENCJI
Jêzyki Konferencji: angielski lub polski (t³umaczenie symultaniczne). Referaty zostan¹ opublikowane w materia³ach

Konferencyjnych (p³yta CD) oraz w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej m. in. International Journal

of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), Archives of Acoustics, po zaakceptowaniu ich przez zespo³y 

redakcyjne.
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