Mediální partner

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zahajujeme přípravu dalšího ročníku konference ANALYTIKA ODPADŮ a zveme zástupce odborné
veřejnosti zabývající se touto problematikou, tj. producenty odpadů, odpadové hospodáře, ekology,
vzorkaře, pracovníky laboratoří, pověřené osoby, zástupce veřejné správy, poradenských firem,
dodavatele přístrojové techniky a chemikálií, aby na konferenci přihlásili referáty, plakátová sdělení
či firemní výstavky a pomohli nám tak vytvořit zajímavý a užitečný program.
Těšíme se, že i letošní program přispěje k rozšíření a prohloubení Vašich znalostí, poskytne Vám možnost
konzultovat odborné problémy a pomůže Vám navázat zajímavé kontakty.
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Důležité termíny
přihlášky referátů a diskusních příspěvků

31.7.2018

předběžné přihlášky k pasivní účasti

31.7.2018

sdělení o přijetí referátů a diskusních příspěvků

15.8.2018

objednávka inzerce ve sborníku, výstavního stolu či jiné
propagace

25. 9. 2018

odevzdání příspěvu pro sborník

15. 10. 2018

předběžný termín pro závazné přihlášky a úhradu vložného

15. 11. 2018

1. Konference se bude konat ve dnech 21. – 22. listopadu 2018 v konferenčních prostorách
hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli (Smetanovo nám. 84, 570 01 Litomyšl, mob: +420 734 670 355,
tel: +420 461 615 338, tel: +420 461 614 834, recepce.zlata.hvezda@lit.cz, zlata.hvezda@lit.cz,
www.zlatahvezda.com.)
2. Přihlášky a podněty prosím posílejte e-mailem na adresu: alena.pecinova@ekomonitor.cz
a přiložte krátký abstrakt.
3. Písemné příspěvky pro sborník budou organizátoři přijímat do 15. října 2018.
Při pozdějším odevzdání příspěvku organizátoři nezaručují jeho zařazení do sborníku.
4. O definitivním programu budou předběžně přihlášení zájemci informováni dalším cirkulářem
(pozvánkou), který bude rozesílán v září 2018.
5. Vložné bude činit cca 3.900 Kč s DPH, o definitivní výši vložného a o poskytovaných slevách
budou účastníci informováni dalším cirkulářem (pozvánkou). Ve vložném bude zahrnuta účast
na konferenci, obědy a společenský večer.
6. Pro účastníky je formou opce rezervováno ubytování do 30. září 2018 v Hotelu Zlatá Hvězda.
Účastníci si v rámci této rezervace objednávají a hradí ubytování sami (nikoli prostřednictvím
organizátorů). V objednávce ubytování adresované Hotelu Zlatá Hvězda laskavě uveďte, že jste
účastníky konference ANALYTIKA ODPADŮ, organizované společností Vodní zdroje
Ekomonitor. UBYTOVÁNÍ JE NUTNÉ OBJEDNÁVAT PŘÍMO V HOTELU TELEFONICKY NEBO
E-MAILEM. Z DŮVODU OPCE BUDOU REZERVAČNÍ INTERNETOVÉ PORTÁLY AVIZOVAT JIŽ
PLNOU OBSAZENOST. Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji je 1050 Kč,
ve dvoulůžkovém pokoji 1.650 Kč. V ceně ubytování je zahrnuto DPH, snídaně i rekreační
poplatek.
7. Zájemcům o komerční prezentaci (výstavní stůl, komerční vystoupení apod.) zašlou
organizátoři na vyžádání přihlášku pro vystavovatele s cenami a bližšími podmínkami.
8. Další ubytovací možnosti v Litomyšli:
Název zařízení
Antik Hotel Sofia
Litomyšl*** Galerie Sofia

Adresa

e-mail

www

Lidická 113/1, Litomyšl
570 01

sofia@lit.cz

www.antikhotelsofia.cz

Hotel Dalibor

Komenského náměstí
1053, Litomyšl 570 01

info@hoteldalibor.cz

www.hoteldalibor.cz

Pension Kraus ***

Havlíčkova 444,
Litomyšl 570 01

info@pensionkraus.cz

www.pension-kraus.cz

Pension Paseka

Josefa Váchala 127,
Litomyšl 570 01

rezervace@pensionp
aseka.cz

www.pensionpaseka.cz

Penzion Restaurace
Bludička

Mařákova 651,
Litomyšl 570 01

restauracebludicka@
email.cz

www.bludicka.cz

předběžná přihláška na konferenci
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