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Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji edytorów,
użytkowników i sympatyków projektu OpenStreetMap

STATE OF MAP
THE

która odbędzie się w Poznaniu, 13 i 14 kwietnia 2018 r.
OpenStreetMap to ogólnoświatowy projekt kartograﬁczny mający na celu stworzenie jak najpełniejszej, ogólnodostępnej,
bezpłatnej mapy świata. Opiera się na potencjale ogromnej społeczności osób mapujących (ponad 750 tysięcy edytorów), które
codziennie dokonują obrazowania świata. Mapa obecnie zajmuje ponad 200 GB pamięci.
W trakcie dwudniowej konferencji z cyklu State of the Map chcemy przybliżyć projekt szerokiemu gronu osób – wykładowcom,
pracownikom naukowym i studentom uczelni, przedstawicielom urzędów administracji samorządowej i państwowej,
właścicielom i pracownikom ﬁrm oraz edytorom danych OSM i wszystkim zainteresowanym. Wśród zaproszonych prelegentów
znajdą się osobistości ze świata OSM, wieloletni edytorzy, również z zagranicy, specjaliści z branży nawigacji i IT, programiści.
Co robić w sytuacji, gdy w wielu miejscach naniesione są nie tylko drogi, budynki i rzeki, ale również lampy uliczne, a nawet ławki
w parkach? Czym się zająć, kiedy wydaje się, że wszystko już zrobione? W którą stronę skierować zapał kolejnych edytorów?
I jak uczynić projekt bardziej znanym, atrakcyjniejszym i chętniej stosowanym przez instytucje i ﬁrmy prywatne? Na te pytania
uczestnicy będą szukali odpowiedzi w trakcie drugiego dnia spotkania.

Główne tematy konferencji:
•
•
•
•
•

przedstawienie projektu OpenStreetMap
przykłady użycia otwartych danych mapowych
wymiana doświadczeń pomiędzy edytorami
wypracowanie jednolitych zasad edycji niektórych elementów mapy
przybliżenie tematów indoor mapping (mapowanie wnętrz obiektów publicznych), modelowanie 3D (przypisywanie
obiektom informacji o ich gabarytach), mikromapowanie (uszczegóławianie przestrzeni o informację o drobnych
elementach), area: highway
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Adres:
Sala Śniadeckich w Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Strona konferencji: www.sotm-pl.eu
Ramowy program konferencji:
Piątek, 13.04.2018 Dzień dla wszystkich zainteresowanych
• prelekcje skierowane do osób zainteresowanych projektem, studentów, wykładowców, pracowników administracji
oraz przedstawicieli ﬁrm
• sesje od godz. 10.00 do godz. 17.00
• przerwa kawowa i lunch
• 17.00 – 18.00 zwiedzanie Poznania w niecodzienny sposób
• od ok. 18.00 spotkanie integracyjne
Sobota, 14.04.2018 Dzień adresowany głównie do edytorów OSM
• prelekcje i rozmowy mające na celu wymianę doświadczeń, wypracowanie spójnych zasad edycji danych
• sesje od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz warsztaty
• przerwa kawowa i lunch

Język konferencji:
• polski
• prezentacje w jęz. angielskim bez udziału tłumacza
• prezentacje w jęz. niemieckim z udziałem tłumacza

Terminy:
•
•
•
•
•

do 18.02.2018 zgłaszanie prelekcji
do 04.03.2018 wniesienie obniżonej opłaty rejestracyjnej
do 04.03.2018 zamknięcie sprzedaży pakietów sponsorskich
do 18.03.2018 zgłaszanie uczestnictwa (formularz na stronie konferencji)
do 25.03.2018 ostateczny termin wniesienia opłaty rejestracyjnej

Zgłoszenia:
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.sotm-pl.eu

Wysokość opłaty:
Opłata wniesiona do dnia 04.03.2018 - 50 PLN
Opłata wniesiona do 25.03.2018 - 70 PLN
Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej

Konto:
Opłatę w PLN należy przelać na konto: 72 2030 0045 1110 0000 0262 3920
W tytule prosimy wpisać Darowizna na konferencję SOTM2018 oraz imię i nazwisko uczestnika. Wpłaty można również
dokonać przez system PayPal jako odbiorcę podając adres: skarbnik@openstreetmap.pl
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Opłata konferencyjna obejmuje:
• udział w sesjach referatowych i warsztatach
• pakiet konferencyjny
• wyżywienie (przerwy kawowe i lunch)
Opłata konferencyjna nie obejmuje:
• dojazdu i zakwaterowania
• posiłków poza blokiem konferencyjnym

W przypadku rezygnacji z udziału opłata nie podlega zwrotowi.
Potrzebę otrzymania pokwitowania wpłaty prosimy zgłosić wcześniej.

Nocleg i dojazd :
Finansowane we własnym zakresie Na stronie www.sotm-pl.eu przedstawione zostały propozycje miejsc noclegowych

Kontakt: zarzad@openstreetmap.pl
Patronat honorowy:
• Prezydent Miasta Poznania
• Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
• Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograﬁcznego

Patronat medialny:
• Radio Poznań
• Miesięcznik Geodeta i portal geoforum.pl
• Portal edroga.pl

Partnerzy:
Stowarzyszenie Wikimedia Polska – współorganizator konferencji

Współpraca naukowa:
Zakład Kartograﬁi i Geomatyki, Instytut Geograﬁi Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sponsorzy:
Firmy zainteresowane wsparciem Stowarzyszenia i wykupieniem pakietu sponsorskiego prosimy o kontakt pod adresem
zarzad@openstreetmap.pl

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partner:

