
Česká společnost pro osvětlování

Regionální skupina Ostrava

a

VŠB – Technická univerzita Ostrava

 Pořádají  tradiční konferenci

KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXXII

SE ZAMĚŘENÍM NA BEZPEČNOST

 

2. oznámení

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou, 788 12

Termín: 3.10. – 5.10. 2016

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje široké veřejnosti, že se

3. října až 5. října 2016 uskuteční  v hotelu Dlouhé Stráně (Loučna nad Desnou)  tradiční

konference – Kurz osvětlovací techniky XXXII se zaměřením na bezpečnost.

Konference  je  určena  pro  projektanty,  architekty,  provozovatele  osvětlovacích  soustav,

investory,  výrobce  světelné  techniky,  výrobce  komponentů  pro  světelnou  techniku,  orgány

hygienické služby a všechny přátele světla.

Program konference:

3. 10. 2016

11.00 - 18.00     registrace účastníků a vystavovatelů 
15.00 - 16.50     úvodní přednášky – konferenční sál
16.50 – 17.05    coffe break (místnost č. 500)
17.05 – 18.00    přednáška – konferenční sál 
18.00 -  19.00    členská schůze ČSO – konferenční sál

19.00 - 22.30   raut, burčák  – kavárna
19.30 – 21.00   degustace vína – vinařství Josef Dufek – Svatobořice – místnost č. 300
možnost rezervace bowlingové dráhy 19.00 - 22.00 hod

4. 10. 2016
 9.00 –    9.15   zahájení konference
 9.15 –  10.30   společné přednášky, diskuze
10.30 – 10.40   coffe break (místnost č. 500)
10.40 – 12.30   společné přednášky, diskuze, vstupy vystavovatelů
12.30 – 13.30   oběd – restaurace, kavárna
13.30 – 15.30   přednášky – sekce (místnosti č. 300,400,600)
15.30 – 16.00   coffe break (místnost č. 500)
16.00 -  18.00   přednášky – sekce (místnosti č. 300,400,600)

19.00 – 24.00  tradiční společenský večer, raut, moravská vína
                         v průběhu večera reprodukovaná hudba, laserová show, tombola ...
20.00 -  21.00  JUDr. Ivo Jahelka –  recitál
21.30 – 21.50   Kabaret burlesque tančního studia Fatima



5. 10. 2016
  9.00 – 10.20   přednášky- sekce (místnosti č. 300,400,600)
10.20 – 10.40   coffe break (místnost č. 500)
10.40 – 11.40   přednášky - sekce, workshop (místnosti č. 300,400.600)
12.00 – 13.00   oběd – restaurace, kavárna
13.45 -  16.00 prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně

ČKAIT
Konference je ohodnocena třemi kreditními body v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Konference je zařazena v akcích celoživotního vzdělávání k započítání do kreditního systému podle vyhl. 
423/2004 Sb.

Program přednášek bude zveřejněn od 21. 9. 2016  na www.csorsostrava.cz.

Ceny ubytování a stravy (včetně DPH):

hlavní budova       jednolůžkový pokoj se snídaní     950 Kč/noc
                           dvoulůžkový pokoj  se snídaní     750 Kč/noc

horní budova        jednolůžkový pokoj  se snídaní     750 Kč/noc
                           dvoulůžkový pokoj   se snídaní     550 Kč/noc 
oběd včetně polévky – 130 Kč

Ubytování a strava se platí na recepci hotelu v hotovosti nebo platební kartou.

Ceny konferenčních poplatků (včetně DPH):

účastnický poplatek             3 025 Kč (2700 pro členy ČKAIT a ČSO, 1500 pro studenty)
sborník tištěný včetně CD       605 Kč  (pouze CD – 150 Kč) 
reklama ve sborníku               847 Kč/A4
pronájem výstavní plochy       968 Kč/m²

Přihlášku na kurz můžete vyplnit elektronicky na webových stránkách

 www.csorsostrava.cz

Za výbor ČSO, regionální skupiny Ostrava Vás na kurz srdečně zve:

Odborný garant:           Organizační garant:

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Ing. Ivana Sokanská
VŠB – Technická univerzita Ostrava               Bráfova 4, 702 00 Ostrava
TeL: 596 995 181, 603 862 282                                                   Tel.: 608 468 956
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz e-mail: sokanska@seznam.cz


