Alkoholmentes italok 2008/1

Sapientia EMTE Csíkszereda,
Mûszaki- és Természettudományok Kar
Mûszaki Intézet

Elsõ Körlevél

V. Nemzetközi Tudományos
Konferencia
a Kárpát-medence Ásványvizeirõl
2008. július 24−26. Csíkszereda

Szervezõk:
• Sapientia EMTE Csíkszereda, Mûszaki Intézet
• Felszín Alatti Vizekért Alapítvány
• Román Nemzeti Ásványvíz Társaság
• Romániai Orvosi Kollégium Hargita
Megyei Tanácsa
• Pro Geológia Egyesület
A rendezvény célja: szakmai fórumot
biztosítani mindazoknak a szakembereknek, oktatóknak, akik az ásványvizek
kutatásával, tanulmányozásával, hasznosításával és védelmével foglalkoznak
a Kárpát-medencében.
Az V. alkalommal megrendezésre kerülõ konferencia egy újabb lehetõséget
nyújt eredményeik, terveik bemutatására, egymás munkájának jobb megismerésére, valamint az egyes szakterületek
és régiók közötti együttmûködés megteremtésére illetve bõvítésére.
Számítva az Ön érdeklõdésére a téma
iránt, ezúton szeretnénk meghívni Önt és
munkatársait a nemzetközi részvétellel
megrendezendõ konferenciára.
Plenáris- és szekcióülések témái:
− Az ásvány- és termálvíz elõfordulások vízföldtani jellemzõi, védettségük és védelmük, korszerû feltárásuk és üzemeltetésük kérdései;
− Új irányzatok az ásványvizek meghatározásában, csoportosításában és
hasznosításában;
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− Az ásvány- és termálvizek szerepe a
korszerû balneológiában. Az ásványvíz-fogyasztás egészségügyi kérdései.
Határidõk:
• Elõzetes jelentkezés és a dolgozat
rövid kivonatának leadása: (elektronikus úton és postán)
2008. április 25.
• Második körlevél (értesítés az elõadások, dolgozatok valamint a poszterek elfogadásáról; formai követelmények megadása)
2008. május 1.
• Dolgozatok leadása:
2008. június 10.
• Harmadik körlevél (részletes program):
2008. július 5.
• Konferencia:
2008. július 24−26.
A konferencia hivatalos nyelvei:
magyar, román és angol.
Program:
• Plenáris ülés: felkért szakemberek
tartanak elõadásokat az ásványvizek
ismeretére és hasznosítására vonatkozó legújabb eredményekrõl és fejlõdési irányokról.
• Szakosztályi ülések: elõadásokra,
poszterek bemutatására, illetve az
ezzel kapcsolatosan felmerülõ aktuális problémák megvitatására kerül
sor.

• Szakmai kirándulás: célja a KeletiKárpátok legfontosabb ásványvízforrásainak megismerése.
Részvételi díj: 120 Euro.
A részvételi díj magába foglalja regisztrációt, a hivatalos kiadványokat (50
EUR), valamint a szállás és étkezés (70
EUR) költségeit. A költségek lebontását
a II. körlevél tartalmazza. A résztvevõk
indoklással kérvényezhetik a részvételi
díj csökkentését.
Megjegyzés: külön kérésre szállodai
(nem Campusban történõ) elhelyezésrõl
is gondoskodunk, saját költségtérités ellenében.
A konferenciával kapcsolatos információkért forduljon a szervezési titkársághoz:
• Máthé István, Székely Gabriella, Tamás Melinda − szervezési titkárok
E-mail:
borviz@sapientia.siculorum.ro
Tel: (+40)266 317121;
Fax: (+40)40 266 372099
Cím: 530104 − Csíkszereda,
Szabadság tér, 1. Hargita megye, RO
• Makfalvi Zoltán
− tudományos titkár
E-mail: z.makfalvi@upcmail.ro;
Tel: 0040 366 105091
Cím: 530103 − Csíkszereda,
M. Eminescu utca 4/1.
Hargita megye, RO

