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There are no translations available.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 50. kongresie ISOCARP (International Society of City
and Regional Planners)
który odbędzie się w
Gdyni, w dniach 23-26 września 2014
pod tytułem

Urban Transformations - Cities and Water

Jest co najmniej osiem powodów, dla których warto wziąć udział w kongresie:
Wśród mówców będą światowej sławy goście honorowi, którzy wygłoszą przemówienia na
temat “Urban Transformations”. Będą to Francesco Bandarin (UNESCO, Francja/Włochy), Alex
Krieger (Harvard GSD, USA), Meera Mehta (CEPT University, Indie), sekretarz stanu w KPRP
Olgierd Dziekonski i podsekretarz stanu w MIR Pawel Orlowski.
Więcej informacji i streszczenia wystąpień znajdują się na stronie: http://2014.isocarp.org/inde
x.php?id=1647
.

Kongres będzie okazją do spotkania wysokiej klasy planistów z przeszło 50 krajów, a także
nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

W 6 równoległych sesjach zostanie wygłoszone ponad 140 prezentacji, których autorzy
pochodzą zarówno z sektora prywatnego, jak i akademickiego. Omawiane będą m.in. tematy
związane z projektowaniem frontów wodnych, uwzględnianiem aspektów społecznych i
zarządzaniem, ekonomiką, turystyką i zarządzaniem zasobami, rozwiązywaniem problemów
środowiskowych i związanych ze zmianą klimatu, a także dotyczące terenów portowych i
planowania infrastruktury.
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Więcej na ten temat: http://2014.isocarp.org/index.php?id=1772 .

Dzięki tematom poruszanym na kongresie będzie można zdobyć wiedzę o najbardziej
aktualnych trendach światowych i podyskutować o współczesnych problemach i wyzwaniach
planowania przestrzennego na świecie.

Dodatkowo odbędą się specjalne sesje plenarne: “The Waterfront Planning Marathon” prezentacjach konkursu na najlepszy front wodny, “Educational Planning Forum” - forum
edukacji planistycznej, “Launch of the 50th Anniversary Celebrations of ISOCARP” - inauguracji
obchodów 50. rocznicy założenia ISOCARP i “Winners of ISOCARP Awards for Excellence
Presentations” - uhonorowanie zwycięzców nagrody za jakość przyznawanej dorocznie przez
ISOCARP.

Oprócz tego zapraszamy na bogaty program towarzyszący kongresowi, w tym przyjęcie
otwarcia, kolację pożegnalną i program partnerów ISOCARP.

Miasto Gdynia zaprasza na wycieczkę po Gdyni, podczas której będzie możliwość zwiedzenia
terenów nadwodnych w Gdyni, także z polskojęzycznymi przewodnikami.

Wszystkie części kongresu będą w języku angielskim, a części plenarne kongresu będą
dodatkowo tłumaczone symultanicznie na język polski.

Więcej informacji o kongresie w języku angielskim znajduje się na stronie: 2014.isocarp.org
.
ZAPRASZAMY DO GDYNI!
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