Young Water Professionals Czech Republic pořádají 2. ročník konference

„Mladá voda břehy mele 2020“

2. cirkulář
Kde: Fakulta chemická VUT v Brně
Kdy: 8. – 9. září 2020
Záštita:

Partneři

Cílem konference je:
●
●
●

předávání informací
získávání praktických zkušeností
networking

mezi studenty začínajícími odbornými pracovníky v oblasti vody a vodního hospodářství. Účastníci se
v rámci konference budou mít možnost seznámit s aktuálními trendy v oboru, s výsledky výzkumu
svých kolegů z oboru a v neposlední řadě také navázat kontakty s lidmi z oboru, jak z pole
akademického, tak vědeckého a soukromého.

Program konference je zaměřen na aktuální témata z oblastí:





Vodárenství
Odstraňování specifických polutantů
Čištění vod
Recyklace vod

Organizační výbor konference
Ing. Ondřej Doležal; SEWACO, s.r.o.
Ing. Šárka Doležalová, Ph.D.; ASIO, spol. s.r.o.
Ing. Filip Harciník; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Lenka Hoferková; ASIO, spol. s.r.o.
Ing. Martin Skala; Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
Ing. Petra Vachová; VWS MEMSEP

Kontakt
E-mail: info@ywp.cz,
Web: http://www.czwa.cz/

Programový výbor konference
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.; VŠCHT Praha – předseda programového výboru
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.; Technická univerzita v Liberci
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.; Technická univerzita v Liberci
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.; České vysoké učení technické v Praze
Ing. Dana Vejmelková, Ph.D.; VŠCHT Praha
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Místo konání
Místem konání konference je Fakulta chemická VUT v Brně.
Adresa:
FCH VUT v Brně
Purkyňova 464, 612 00, Brno

Doprava na místo konání
Autem: parkovací místa přímo u Fakulty chemické VUT v Brně, dostupné z ulice Hudcova nebo ulice
Purkyňova
MHD: zastávka tramvaje Technologický park, případně Hudcova a cca 10 min chůze

Ubytování
Ubytování účastníků konference není zajištěno organizátory akce. Organizátoři akce doporučují využít
pro ubytování Hotel Palacký Brno, který se nachází v blízkosti místa konání akce.

Poplatek za konferenci
Standardní poplatek: 500 Kč
Členský poplatek (CzWA, YWP CZ, AČE SR): 300 Kč

Přihlašování na konferenci
Přihlašování je možné elektronicky na odkazu: https://forms.gle/6Sgc6ta6WXUUWcsQ7,
případně lze využít tištěnou formu přihlášky (viz níže) a vyplněnou a oskenovanou zaslat na adresu
czwa@czwa.cz

Závazná přihláška na konferenci

Mladá voda břehy mele
8. - 9. září 2020, Brno
Výše poplatku:
Plný Snížený pro členy YWP, CzWA a AČE SR
500 Kč
300 Kč
Přihláška účastníka:
Jméno, příjmení, titul

Email účastníka

Částka za osobu:

1.
2.
3.
4.
Vložné celkem: _______________________
Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnické poplatky
v celkové výši _____________dne:____________z čísla účtu plátce: _______________________
na účet organizátora:
2400906230/2010, SWIFT: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ0720100000002400906230,
variabilní symbol: 55080920
Požaduji daňový doklad: ANO/NE* (v případě, že ano, vyplňte v tabulce fakturační údaje)
jednotlivě za účastníky/společné za organizaci*
(*nehodící se škrtněte)

Firma – přesná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Ochrana osobních údajů: Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ("GDPR") a dále zákonu č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Upozorňujeme tímto účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na webových
stránkách http://www.czwa.cz/

Podpis a razítko organizace:
Přihlášku posílejte na email:
Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 574/1, 619 00 Brno
IČ: 44994397, DIČ: CZ 44994397, neplátce DPH.
tel. +420 737 508 640, email: czwa@czwa.cz

