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Komunikat nr 1
Wydarzenie targowe „CAx Innovation” w Poznaniu
Termin 4 do 7 czerwca 2013r.

Stowarzyszenie ProCAx z zadowoleniem przyjęło ponowne zaproszenie od Targów
Poznańskich do współpracy, jako partner merytoryczny, (Targi ITM Polska 2013 INNOWACJE,
TECHNOLOGIE, MASZYNY) www.itm-polska.pl
W ramach ww. targów Stowarzyszenie ProCAx organizuje konferencję okołotargową
poświęconą szeroko rozumianym technikom CAx „Komputerowe systemy inżynierskie
– zastosowania, rozwój, nauczanie, wdrażanie”
Cele szczegółowe
1. Tendencje w rozwoju i zastosowaniach komputerowych systemów inżynierskich CAx;
2. Problemy kształcenia w zakresie systemów CAx;
3. Integracyjna rola Stowarzyszenia ProCAx.
Formy organizacyjne
W czasie trwania targów, w dniach 4 – 7 czerwca 2013r. odbędzie się tzw. Wydarzenie targowe
CAx Innovation. W ramach tego wydarzenia, w Salonie Nauka dla Gospodarki, hala nr 3,
ProCAx, we współpracy z ITM Polska i Zespołem KIPiZ Politechniki Poznańskiej przygotuje:
1/ WYSPĘ PLAKATOWĄ ProCAx, tj. stoisko ok. 48m2 na którym:



zostaną zaprezentowane nadesłane prace w formie PLAKATU, format A1 (druk ProCAx);
zostaną wystawione prototypy różnych urządzeń, wykonane najnowszymi technikami CAx.

Do przygotowania PLAKATÓW i wystawienia swoich osiągnięć z szeroko pojętego obszaru CAx
zapraszamy uczelniane komórki organizacyjne /zakłady, katedry, wydziały/, zainteresowanych uczelni
technicznych;
2/ Wykłady zamawiane, z obszaru CAx, w ramach wydarzenia targowego CAx Innovation. Autorami
wykładów będą przedstawiciele ośrodków naukowych i przemysłowych zaproszeni przez
organizatorów.
3/ Sesję Plakatową, na której Autorzy prac 5 i 6 czerwca 2013r. będą referowali swój dorobek.
Prezentacja plakatu – ok. 30-35 minut ( dostępny wideoprojektor i ekran);
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Publikacje
Po prezentacji przez Autora/Współautora i uzyskaniu pozytywnej recenzji Rady N-T ProCAx, artykuł
z plakatu jako bazy, zostanie skierowany do publikacji w miesięczniku MECHANIK nr 2 i/lub 3 2014r.
oraz do tzw. Wirtualnej Biblioteki na stronie ProCAx
Uczestnicy i zgłoszenia
Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu „CAx Innovation“ kierujemy do członków
i sympatyków Stowarzyszenia ProCAx, profesjonalistów zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją
systemów CAx oraz do wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką. Karta Zgłoszenia dostępna
jest na stronach ProCAx www.procax.org.pl oraz www.caxinnovation.pl
Zwiedzanie targów dla zorganizowanych grup
Zachęcamy uczestników konferencji do zorganizowania, w swoich środowiskach, grup studentów,
młodych pracowników uczelni oraz uczniów technicznych szkół średnich do odwiedzenia targów ITM.
Dla zgłoszonych wcześniej grup Stowarzyszenie ProCAx, w porozumieniu z organizatorami targów,
zapewni przewodnika, który wprowadzi w tematykę technologii CAx.
Baza hotelowa
Przyjazd uczestników „CAx Innovation“ do hotelu 4 czerwca 2013r. po południu lub wg
dokonanego wyboru w KARCIE ZGŁOSZENIA. HOTEL***500 w Tarnowie Podgórnym k/Poznania
www.tarnowo.hotel500.com.pl
Opłaty
Opłata konferencyjna wynosi- 200zł /przygotowanie PLAKATU i publikacji/ (Członkowie ProCAx,
studenci i doktoranci korzystają z opłaty ulgowej- 100zł), a opłata hotelowa- 600zł, (dopuszcza się
także pobyty 1-2 dniowe, odpowiednio 200 lub 400zł).
Opłata hotelowa pokrywa zakwaterowanie w hotelu - 3 doby, wyżywienie oraz transport do
i z targów jeżeli będzie taka potrzeba. Opłaty winne być wniesione na konto stowarzyszenia:
Bank PKO BP 46 1020 1068 0000 1502 0001 7624 z dopiskiem „Poznań 2013”
data wniesienia opłaty - najpóźniej do 25 maja 2013r. /b. ważne ze względu na rezerwację hotelu/
Kontakt z organizatorami
Głównym kanałem komunikacji z uczestnikami wydarzenia „CAx Innovation“
jest Internet
i poczta elektroniczna. Wszystkie informacje organizacyjne związane z przygotowaniem Forum
zamieszczać będziemy na stronie Stowarzyszenia www.procax.org.pl www.caxinnovation.pl tel/fax.
(22) 848 36 71, e-mail: procax@procax.org.pl
Kontakt ze strony ProCAx:
Paweł PŁATEK, pawel.platek@wat.edu.pl tel. (22) 683 96 57;
Jacek JANISZEWSKI, jacek.janiszewski@wat.edu.pl tel. (22) 683 73 45;
Kontakt ze strony Politechniki Poznańskiej:
Przemysław ZAWADZKI, przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl tel. (61) 665 27 08;
Kontakt ze strony ITM /Dyrektor projektu/:
Michał HEMPOWICZ, michal.hempowicz@mtp.pl tel.kom. 693 028 109.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych technikami CAx do przyjazdu i czynnego udziału
Zarząd ProCAx
Słowa kluczowe:
ProCAx, Forum Inżynierskie, targi, ITM Polska, Wirtotechnologia, Eurotool, systemy 3D, CAD, CAM,
CAE, MES, szybkie prototypowanie, RP- rapid prototyping, rapid manufacturing, rapid modeling, rapid
tooling, drukarki 3D, inżynieria odwrotna, RE -reverse engineering, skanery 3D, techniki komputerowe
we wspomaganiu prac inżynierskich CAx.
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