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MÍSTO KONÁNÍ

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
 strategie a politika udržitelné dopravy
 vliv dopravy na zdraví a životní prostředí a jeho hodnocení
 opatření ke snižování zátěže životního prostředí dopravou

PREZENTACE A POSTEROVÁ SDĚLENÍ
V případě zájmu o aktivní prezentaci (přednáška, plakátové sdělení) prosíme o zaslání
abstraktu příspěvku do 20. května 2010 na adresu vilma.jandova@cdv.cz. O přijetí
příspěvku budete vyrozuměni elektronicky do 5. června 2010 současně s dalšími pokyny
pro zveřejnění textu ve sborníku konference. Odevzdání plného textu příspěvku bude
požadováno do 15. září 2010. Z důvodu snahy o zařazení sborníku do databáze ISI Web of
Knowledge je nutné vybrané příspěvky odevzdat v anglickém jazyce.

DOPROVODNÝ SEMINÁŘ
V rámci druhého dne konference bude pořádán seminář „Kvantifikace externích nákladů
v dopravě v podmínkách ČR“. Přepokládaná doba trvání je cca 3 hod. a prezentovanými
tématy budou např. postupy řešení, identifikace dopadů a jejich oceňování, model
přepravních vztahů a odvozování cestovního času, oceňování obtěžování hlukem.

VLOŽNÉ
Vložné na konferenci do 20. září 2010			
2 200 Kč
Vložné na konferenci po 20. září 2010			
2 800 Kč
Autorské vložné*					
1 800 Kč
Studentské vložné					
1 100 Kč
				
Ceny jsou uvedeny včetně 20 % DPH.
*Autorské vložné je určeno prvním autorům u referátů i plakátových sdělení.

V ceně vložného je zahrnuto občerstvení během konference, 2 x oběd, doprovodný program,
společenský večer a sborník.

2. - 3. 11. 2010

Wellness hotel Panorama
Těchov 168
Blansko 67801
Tel: (+420) 516 418 111
Fax: (+420) 516 418 115

UBYTOVÁNÍ
Objednávky ubytování probíhají elektronicky na adrese http://blansko2010.cdv.cz/ do
5. října 2010. Dovolujeme si upozornit, že k dispozici jsou pouze dvoulůžkové pokoje. Cena
ubytování je pro účastníky konference stanovena na 800 Kč za osobu/noc ve dvoulůžkovém
pokoji.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Úhrady vložného na konferenci a ubytování poukazujte do 5. října 2010 na č.ú.
100736621/0100 KB Brno, Nám. Svobody 21, 631 31, Brno. IBAN: CZ 64 0100 0000 0001
0073 6621, SWIFT CODE: KOMBCZPP. Variabilní symbol Vám bude přidělen při elektronické
registraci.
Účastníky ze SR upozorňujeme na nutnost uhradit převodní bankovní poplatky tak, aby
vložné a cena za ubytování došly na účet organizátorů akce nezkrácené. Nedoplatky Vám
s politováním budeme nuceni dofakturovat.
Daňový doklad obdrží účastníci konference na základě řádně vyplněné přihlášky
u registrace. V případě, že daňový doklad o zaplacení vložného potřebujete dříve, zašleme
Vám jej na vyžádání.
Storno podmínky: Při zrušení závazné registrace do 20. října 2010 včetně, je zaplacená
částka účastníkovi vrácena po snížení o storno poplatek ve výši 30 %. Po tomto datu se
zaplacená částka nevrací, je však možné za přihlášeného vyslat náhradníka.

PARTNEŘI KONFERENCE
ZÁVAZNÁ REGISTRACE

Blansko, 2. - 3. listopadu 2010

Registrace na konferenci probíhá elektroniky na adrese: http://blansko2010.cdv.cz/.
Účastníky, kteří již vyplnili předběžnou registraci prosíme o potvrzení účasti na téže adrese
a tím o změnu jejich registrace na závaznou.
Český spolek pro péči
o životní prostředí

