Young Water Professionals Czech Republic pořádají 3. ročník konference

„Mladá voda břehy mele 2022“

1. cirkulář
Call for abstract

Kde: Fakulta chemická VUT v Brně
Kdy: 6. – 7. září 2022

Záštita:

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.

Přijímáme příspěvky z oblastí:
Čištění odpadních vod
Hodnota vody
Hydroanalytika
Hydraulika
Hydrobiologie a mikrobiologie
Hydrogeologie
Hydrologie
Inženýrské sítě
Kalové hospodářství
Kontaminace a ochrana vod
Krajinné inženýrství
Matematické modelování

Meteorologie a klimatologie
Ochrana životního prostředí
Projektování vodních staveb
Protipovodňová ochrana
Recyklace
Srážkové vody
Sucho
Šedé vody
Transportní procesy v půdě
Udržitelnost
Úprava vody
Vodní hospodářství obcí a měst

Typy příspěvků
Přijímány budou příspěvky do přednáškové i do posterové sekce, přičemž věk hlavního autora
příspěvku musí být v době konání akce nejvýše 35 let.

Podávání abstraktů
Abstrakt příspěvku (max. 1/2 strany A4) prosíme zaslat na adresu info@ywp.cz společně s informací o
zvoleném typu prezentace (plenární / poster). Termín pro zaslání 30. 6. 2022.
Přijaté příspěvky budou v plném znění publikovány v elektronickém sborníku konference s vlastním
ISBN.

Časový harmonogram
30. 6. 2022
14. 7. 2022
31. 8. 2022
30. 9. 2022

zaslání abstraktu přednášky
oznámení o přijetí abstraktu
zaslání prezentace příspěvku
odevzdání fulltextu do sborníku

Poplatek za konferenci*
Standardní poplatek: 1 500 Kč (cena včetně 21% DPH)
Členský poplatek (CzWA, YWP CZ): 1 000 Kč (cena včetně 21% DPH)
Organizační výbor konference
Ing. Filip Harciník; Severočeská servisní, a.s.
Ing. Kristína Pániková; FAST VUT v Brně
Ing. Martin Skala; NUM solution s.r.o.
Jakub Sochor; FJFI ČVUT v Praze
Ing. Lenka Švancerová; ASIO, spol. s.r.o.
Ing. Petra Vachová; Veolia Australia and New Zealand
Programový výbor konference
Ing. Petr Dolejš, Ph.D.; Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
Ing. Ondřej Doležal; SEWACO s.r.o.
Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.; ČEVAK a.s.
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

*Výše uvedených příspěvků je obecně platná. Chápeme však, že v určitých případech (zvláště v dnešní
turbulentní době) není možné tyto příspěvky v plné výši zaplatit, a to z různých důvodů. Pokud si
platbu tohoto příspěvku v plné výši nemůžete dovolit, napište nám na náš kontaktní e-mail a zkusíme
tuto situaci individuálně vyřešit, a to například snížením nebo odpuštěním příspěvku.

