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Komunikat nr 1
Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 - 23 września 2015 r. odbędzie się w Łodzi

V Ogólnopolska Konferencja „KLIMAT

I BIOKLIMAT MIAST”

organizowana przez Katedrę Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego
oraz
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Komitet Naukowy:

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (UŁ)
Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (UMCS)
Prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (UŁ)
Dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM (UAM)
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (UŚ)
Dr hab. Agnieszka Podstawczyńska (UŁ)
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak (UMK)
Dr hab. Mariusz Szymanowski (UWr)
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (UJ)
Prof. dr hab. Joanna Wibig (UŁ)

Prof. dr hab. Joanna Wibig
Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
Dr hab. AgnieszkaPodstawczyńska
Dr Włodzimierz Pawlak
Dr Piotr Piotrowski
Dr Mariusz Siedlecki
Dr Mariusz Zieliński
Mgr Iwona Gajda-Pijanowska

Miejsce konferencji:

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, ul. Narutowicza 88 (www.geo.uni.lodz.pl).

Tematyka konferencji:
- zróżnicowanie pola parametrów meteorologicznych na obszarach zurbanizowanych,
- analiza pionowej struktury warstwy granicznej atmosfery nad miastem,
- wymiana pędu, masy i energii pomiędzy powierzchnią miejską a warstwą graniczną atmosfery
nad miastem,
- bioklimat miast,
- wpływ zieleni miejskiej na klimat miast,
- zanieczyszczenie powietrza na terenach zurbanizowanych,
- antropogeniczna emisja ciepła,
- klimat budynków,
- wpływ klimatu miast na klimat globalny,
- klimat miast a planowanie przestrzenne.
Koszty uczestnictwa: 600 PLN – wcześniejsza rejestracja (do 30 czerwca) lub 700 PLN
(opłata obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne oraz imprezy towarzyszące).

Zakwaterowanie: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18
koszt noclegów (ze śniadaniem) – opłata bezpośrednio w recepcji Centrum:
pokój 1-osobowy
– 99,00 PLN
pokój 2-osobowy dla 1 osoby
– 99,00-109,00 PLN
pokój 2-osobowy
– 119,00-129,00 PLN
apartament
– 149,00 PLN
lub we własnym zakresie w hotelach miejskich.
Kalendarium konferencji:
 31 maja 2015 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz podanie tytułu wystąpienia
lub posteru
 30 czerwca 2015 – nadesłanie streszczeń wystąpień lub posterów oraz wpłata na konto UŁ
opłaty konferencyjnej (wcześniejsza rejestracja)
 15 lipca 2015 – komunikat nr 2 ze szczegółowym programem konferencji
Bliższe informacje będą zawarte w kolejnym komunikacie oraz na stronie
http://www.meteo.geo.uni.lodz.pl, gdzie już wkrótce dostępny będzie formularz zgłoszeniowy
online.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

