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Nabídka členství v International Geosynthetics Society –
Česká republika
(dále jen IGS.CZ)

Vážený pane, vážená paní, dovolte, abych Vám představil společnost IGS.CZ.
IGS.CZ je národní pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založené roku
1983 v Paříži. IGS je společnost založená za účelem vědeckého a technického rozvoje
geosyntetických materiálů a souvisejících technologií. Geosyntetické materiály je obecný pro
geotextilie, geomříže, geomembrány, geokompozity a další jim podobné materiály určené pro
zabudování do zemních či dalších konstrukcí, ve kterých plní výztužnou, separační, filtrační,
drenážní, protierozní či ochrannou funkci.
Cílem IGS.CZ je shromažďovat, analyzovat a rozšiřovat všechny poznatky o
geosyntetikách. Zvýšit úroveň poznatků o geosyntetikách, aktivně se podílet na tvorbě norem
a předpisů v oblasti využití geosyntetik. Podporovat či se přímo podílet na tvorbě publikací a
článků o využívání geosyntetik. Podporovat a koordinovat výzkum a vývoj v průmyslu, na
univerzitách, odborných pracovištích a v jiných organizacích.
Výhody členství v IGS.CZ
IGS.CZ je otevřena všem zájemcům zabývajícím se výzkumem, vývojem, zkoušením,
vzděláváním, projektováním, poradenstvím, aplikací, výrobou, distribucí či jinou činností
související s geosyntetiky. Jejím prostřednictvím má každý člen jedinečnou možnost mít
dokonalý přehled o nejnovějších materiálech, technologiích či realizovaných projektech u nás i
ve světě a zároveň sám aktivně utvářet a ovlivňovat dění v tomto oboru. Navíc získává
každoročně vydávanou ročenku IGS s úplným adresářem všech členů, časopis IGS NEWS
vydávaný jednou za čtyři měsíce a také například slevu na odborné mezinárodní akce
pořádané IGS. Dalšími výhodami je zvýhodněné vstupné na každoroční odborné semináře,
které jsou součástí odborného vzdělávání a přístup do odborné knihovny IGS.CZ pro členy
zdarma. Členové IGS.CZ mají rovněž volný přístup do časopisu Geosynthetics International
na stránkách www.geosyntheticssociety.org .

Podmínky členství v IGS.CZ
Individuálními členy IGS.CZ se mohou stát odborníci zabývající se výzkumem, vývojem,
zkoušením, vzděláváním, projektováním, poradenstvím, aplikací, výrobou, distribucí či jinou
činností související s geosyntetiky. Členství v IGS.CZ vzniká vyplněním a doručením přihlášky
do sídla igs.cz nebo osobním předáním členovi výkonného výboru IGS.CZ a zároveň
zaplacením členského příspěvku IGS.CZ.

Za IGS.CZ předseda Výkonného výboru IGS.CZ - ing. Petr Hubík
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