Hvězdárna v Úpici
ve spolupráci s
• Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
• Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou
• Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí
• Českou bioklimatologickou společností v Praze
• Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
• Jednotou českých matematiků a fyziků
• Městem Úpice

dovolují si Vás pozvat na 32. konferenci

Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Konference se uskuteční ve dnech
17. - 19. května 2011
v prostorách velkého sálu obchodního centra v Úpici
Svou účast potvrďte obratem, nejdéle však do 6. května 2011 na přiložené návratce, kterou
odešlete na adresu: Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice, nebo na adresu:
mullerova@obsupice.cz. Návratku prosím odešlete i v případě, že se semináře nemůžete
zúčastnit, abychom měli kontrolu o doručení naší pozvánky.
Ubytování bude zajištěno v hotelích a ubytovnách v Úpici či okolí. O ubytování je třeba se
informovat u zaměstnanců hvězdárny, nebo ve stánku s novinami (trafika "Lada") u zastávky
autobusu "Most II. odboje" (dříve most J. Kejzlara), popřípadě v průběhu semináře.
Zaměstnanci hvězdárny budou čekat u večerních spojů, a proto je ve vlastním zájmu účastníků,
aby na návratce uvedli co nejpřesněji dobu příjezdu do Úpice!
Doprava:
autobusy - přímé spoje Brno - Pec pod Sněžkou; nepřímé spoje Praha - Pec pod
Sněžkou; Praha - Janské Lázně; Český Krumlov - Trutnov (výstup v Trutnově, odtud autobusem
do Úpice na autobusové nádraží).
Spoje ČD - trať 030 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř (přestup) - Liberec, trať O32
Jaroměř - Trutnov s výstupem v Malých Svatoňovicích, odtud autobusem do Úpice na zastávku
"most II. odboje". (Autobusy nejezdí od každého vlaku.)

Organizační pokyny pro účastníky a přednášející
Účastníkům - přednášejícím, jejichž referáty byly zařazeny do programu, může být
hrazeno cestovné a ubytování, a to vždy jen jednomu z autorů . O toto je nutné požádat už při
prezentaci. Na tento příspěvek není právní nárok a závisí výhradně na rozhodnutí a možnostech
organizátorů. Při prezentaci bude vybírán konferenční poplatek ve výši 300,- Kč na jednoho
účastníka, který slouží na úhradu nákladů spojených s organizováním semináře (přednáškový sál,
tisk materiálů ap.). Členové ČAS a České bioklimatologické společnosti hradí konferenční
poplatek ve výši 200,- Kč.
Stravování bude zajištěno v rámci semináře přímo na sále, výběr bude ze dvou až tří
jídel. Orientační ceny : snídaně okolo 30,- Kč, oběd kolem 80,- Kč, večeře kolem 80,- Kč. Jídla
je třeba závazně objednat předem na přiložené návratce. Je také možné se stravovat ve
stravovacích zařízeních v Úpici a jejím okolí. V tomto případě zatrhněte v návratce, že
stravování od nás nepožadujete.
Ve středu 18. května bude uspořádána společná slavnostní večeře, jejíž předběžná cena bude
200,- Kč.

Pokyny pro přednášející

Maximální délka předneseného referátu je 20 minut včetně diskuse. Pro prezentaci bude
k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná projekce, počítač s Windows
XP (vstup dat přes CD/DVD, flash disk - pro jistotu doporučujeme přivést ovladač, není
k dispozici disketová mechanika!) s možností použití software Word, Excel, Power Point ( vše
verze Microsoft Office 2000), Irfan, Acrobat reader, html prohlížeč. V případě jakýchkoliv
nejasností se prosím obraťte na organizátory konference.
RNDr. Eva Marková, CSc.
ředitelka Hvězdárny v Úpici

NÁVRATKA
(odešlete prosím nejpozději do 6. května 2011 na adresu: Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, Úpice)

Přihlašuji se na 32. konferenci Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Jméno, příjmení:

Dat. narození:

Zastupuji organizaci:
Adresa bydliště (včetně PSČ a telefonu):
Adresa pracoviště (včetně PSČ a telefonu):
Požaduji zajistit ubytování (nehodící se škrtněte)

z 16. na 17. května

ANO

NE

z 17. na 18. května

ANO

NE

z 18. na 19. května

ANO

NE

Stravování (dle vlastního výběru, přibližné ceny snídaně do 30,- Kč, oběd kolem 80,- Kč,
večeře kolem 80,- Kč). Objednávám předběžně:

datum

snídaně

17. 5.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

18. 5.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE (slavn. večeře)

19. 5.

ANO

NE

ANO

NE

oběd

večeře

Doba příjezdu do Úpice.................................................................................
Semináře se nezúčastním, požaduji však zaslat bulletin na CD: (za cenu poštovného)

Poznámka (sdělení organizátorům semináře)

Jsem si vědom, že přihláška noclehů je závazná a v případě neúčasti uhradím náklady na
ubytování.
Datum, podpis:

