Robert Osikowicz Engineering

Zaprasza do wzięcia udziału
w VI Konferencji Technicznej poświęconej
Horyzontalnym Wierceniom Kierunkowym HDD
Hotel Hilton Garden Inn Kraków
24 – 25 listopada 2021

Nowe spojrzenie na technikę HDD
Program konferencji:
Dzień 1

środa 24 listopada 2021, godz. 10 – 18

Sesja I
Sesja II
Sesja III
Sesja IV

Podstawowe zasady HDD. Planowanie projektów wiertniczych. Selekcja sprzętu wiertniczego.
Interpretacja badań geologicznych. Analiza ciśnień wgłębnych.
Technologia wiercenia. Systemy nawigacji i pomiarów wgłębnych. Narzędzia i osprzęt,
Rurociągi – materiały, analiza obciążeń instalacyjnych,

Dzień 2

czwartek 25 listopada 2021, godz. 9 – 15

Sesja V
Sesja VI
Sesja VII
Dyskusja

Inżynieria płuczkowa. Zamknięty obieg płuczkowy. HDD a środowisko naturalne.
Standardy techniczne: HDD vs Direct Pipe. Optymalizacja procesu wiertniczego.
Zarządzanie projektem: zakres, jakość, ryzyko, budżet, komunikacja

Wykłady będą prowadzone w języku polskim i częściowo angielskim (tłumaczenie ROE)

Konferencja jest unikatowym wydarzeniem przeznaczonym dla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektantów instalacji podziemnych wykonywanych metodami bezwykopowymi
Kierowników budów wiertniczych
Menedżerów projektów
Szefów firm wiertniczych
Wiertaczy
Operatorów systemów płuczkowych
Operatorów systemów nawigacji
Inspektorów nadzoru inwestorskiego
Inwestorów z branży gazowniczej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej
Generalnych wykonawców instalacji rurociągowych
Dystrybutorów technologii i urządzeń

Long and Large Diameter HDD Crossings

Miejsce spotkania:
Hilton Garden Inn Kraków.
ul. Konopnickiej 33, 30-302 Kraków
Termin:
24 - 25 listopada 2021 (środa – czwartek)
Rejestracja uczestników – środa od godz. 8.30
Rozpoczęcie konferencji - środa o godzinie 10
Zamknięcie konferencji - czwartek o godz. 15
Indywidualna rezerwacja noclegów: +48 12 399 90 00
Koszty uczestnictwa:
900 PLN + 23% VAT od osoby
Uczestnictwo płatne przelewem przed rozpoczęciem konferencji na podstawie faktury VAT.
Wpisowe nie obejmuje noclegów.
Uczestnicy otrzymują:
• obszerne materiały techniczne w wersji elektronicznej
• lunch 24 i 25 listopada oraz kolację 24 listopada.
• certyfikat potwierdzający udział w konferencji
Minutowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 15 listopada 2021
Termin przesyłania zgłoszeń upływa: do wyczerpania limitu uczestników
Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: roe@robertosikowicz.com
Partnerzy techniczni konferencji:

Partner medialny:

Więcej szczegółów na stronie www.robertosikowicz.com
oraz w naszych mediach społecznościowych:

Long and Large Diameter HDD Crossings

Robert Osikowicz Engineering

Karta zgłoszeniowa
Niniejszym zgłaszamy do udziału w VI Konferencji Technicznej ROE
odbywającej się w hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie
w dniach 24 – 25 listopada 2021 (środa – czwartek) następujące osoby:
Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: roe@robertosikowicz.com
Firma

Lp.

Nazwa:

Adres:

NIP:

e-mail do kontaktu:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Oświadczam, iż zgłoszeni uczestnicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 co najmniej na 14 dni przed
rozpoczęciem konferencji i dysponują stosownym certyfikatem

Data:

Podpis:

Miejsce spotkania: Hotel Hilton Garden Inn, ul. Konopnickiej 33, 30-302 Kraków
Koszty uczestnictwa:
900 PLN netto od osoby płatne przed rozpoczęciem konferencji.
Uczestnicy otrzymują:
materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, certyfikaty uczestnictwa, lunch 24 i 25 listopada
oraz kolację 24 listopada.
Wpisowe nie obejmuje noclegów.
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