Zveme Vás na konferenci

ANALYTIKA ODPADŮ VII

21. – 22. října 2021
Kutná Hora

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
začínáme připravovat sedmý ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ, a proto
vyzýváme zástupce odborné veřejnosti zabývající se touto problematikou (producenty
odpadů, odpadové hospodáře, ekology, vzorkaře, pracovníky laboratoří, pověřené
osoby, zástupce veřejné správy, poradenských firem, dodavatele přístrojové techniky
a chemikálií), aby přihlásili na konferenci referáty, plakátová sdělení či firemní
výstavky, abychom mohli sestavit zajímavý program konference.
Jedná se o první cirkulář, jehož cílem je sdělit termín konání konference a umožnit
účastníkům, kteří počítají s aktivním vystoupením, aby měli čas na přípravu referátů
či plakátových sdělení. Účastníky konference, kteří počítají s přednáškou, žádáme, aby
zaslali předběžné názvy referátů do 11. července 2021 na e-mailovou adresu
Klara.Kanska@Ekomonitor.cz.

Tematické bloky





Česká i evropská legislativa spojená s odpadovým hospodářstvím
Nakládání s odpady a jejich využívání
Analýzy odpadů
Laboratorní přístroje a testy

Programový a organizační výbor
Ing. Tomáš Bouda, CSc.

Ing. Pavel Bernáth

MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Ing. Ladislava Matějů

Mgr. Petra Urbanová

RNDr. Petr Kohout

RNDr. Vladimíra Bryndová

Bc. Alena Pecinová

Bc. Klára Petráková Kánská

Důležité informace
Konference proběhne buď on-line, prezenčně popřípadě kombinovaně. Vše se bude
řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády. Cirkulář je zveřejňován
především pro to, abyste věděli, že konference se bude konat a v jakém termínu.
Bližší informace ke konferenci budou upřesněny v pozvánce a na našich
internetových stránkách www.ekomonitor.cz.
Děkujeme za pochopení.

Důležité termíny
přihlášky referátů a diskusních příspěvků

11. července 2021

předběžné přihlášky k pasivní účasti

11. července 2021

sdělení o přijetí referátů a diskusních příspěvků

25. července 2021

zaslání příspěvků do sborníku

15. září 2021

přihlášení inzerce ve sborníku, výstavní stůl atd.

15. září 2021

předběžný termín pro závazné přihlášky

13. října 2021

Organizační pokyny
Konference se bude konat ve dnech 21. a 22. října 2021 v Kutné Hoře
Předběžné přihlášky referátů a posterů, ke kterým prosím přiložte i krátký abstrakt,
a dále přihlášky k pasivní účasti posílejte e-mailem na: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz.
Vložné bude činit cca 3.300 Kč bez DPH, o definitivní výši vložného budou účastníci
a autoři informováni dalším cirkulářem (pozvánkou). V ceně vložného bude zahrnuta
účast na konferenci, exkurzi, společenském večeru, sborník v elektronické podobě,
drobné občerstvení a oběd.
Zájemcům o komerční prezentaci (výstavní stůl, komerční vystoupení apod.) zašlou
organizátoři na vyžádání přihlášku pro vystavovatele s cenami a bližšími podmínkami.
Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou uvedeny ve 2. cirkuláři,
který přihlášeným zájemcům zašleme na konci července 2021. Pokud by se
konference uskutečnila on-line, budou ceny vložného upraveny.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Bc. Klára Petráková Kánská
tel. 602 141 508, e-mail:
Klara.Kanska@Ekomonitor.cz

Předběžná přihláška na konferenci

ANALYTIKA ODPADŮ VII
vyplňte (hodící se zaškrtněte) a odešlete do 11. 7. 2021 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,
nebo na e-mail Klara.Kanska@Ekomonitor.cz
titul, jméno, příjmení
firma
kontaktní adresa
(vč. PSČ)
tel.
e-mail kontaktní
e-mail na účastníka
(pokud je jiný než
kontaktní)

mám zájem
o účast formou

(zaškrtněte přísl.
okénko)

název referátu nebo
plakátového sdělení
a abstrakt

datum, podpis

□

referátu nebo plakátového
sdělení

□

krátkého (= komerčního) sdělení

□

pouze referátu

□

komerční výstavky (výst. stůl)

□

pouze plakátového sdělení

□

inzerce ve sborníku

□

jako účastník

□

rozdávání propagačních materiálů

