MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Český svaz geodetů a kartografů
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

24.- 26.5.2018
Hotel DUO, Teplická 492, Praha 9

V letošním roce se tradiční Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické
dny uskuteční již po čtyřiadvacáté. Od prvních geodetických dnů v roce 1995
v Žilině došlo k mnohým událostem, které mnohdy podstatně ovlivnily náš
profesionální život. To, co bylo kdysi blízké je dnes podstatně odlišné, a to ve
všech třech státech. Právě proto, je velmi přínosné setkávání a navazující diskuse
geodetů tří sousedících zemí, aby si nejen vyměnili zkušenosti a názory
v odborných problematikách, ale také navázali osobní kontakty. Tyto kontakty
mohou být o to těsnější, že příbuznost všech tří jazyků dovoluje přednášet referáty
i diskutovat v mateřských jazycích.

ODBORNÍ PROGRAM ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ OKRUHY:
Blok 1. Aktuality z činnosti úřadů v uplynulém roce
Blok 2. Geodetické základy a Státní mapové dílo
Blok 3. Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu
Blok 4. Pozemkové úpravy a katastr nemovitostí
Blok 5. Geodézie a Smart City
V blocích budou i studentské referáty a vystoupení sponzorů.

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM:

MÍSTO KONÁNÍ, UBYTOVÁNI:
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 (200 m od stanice
Metra C – Střížkov)
Hosté hotelu mají volný vstup do wellness (2 hod/den, bazén a finská sauna), fitness
a WIFI. Požadavek na prodloužení pobytu v hotelu ze soboty 26.5. do neděle 27.05.
2018. Dvoulůžkový pokoj – příplatek 1850,- Kč/ 74€).

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA:
Prostredníctvom národných spoločností, pre účastníkov zo Slovenska je to SSGK.

V termíne do 16.4.2018 registrovať prostredníctvom webového
sídla na adrese http://www.ssgk.sk/ alebo priamo e-mailom.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Vložné je 240 € zahrnuje ubytování (2 noci), stravování, pracovní a upomínkové
materiály, jednodenní jízdenku městské dopravy, organizační náklady. Stornovaní
přihlášky po 5.5.2018 není možné (jenom výměna osob).
Každá národní společnost má rezervováno do 50 míst.
Vložné je třeba uhradit nejpozději do 20.04.2018 prostřednictvím národních
svazů.

Čtvrtek - 24.05. od 12:30 příjezd a prezence účastníků
13:00 – 18:00 slavnostní zahájení, odborné referáty,
sponzoři
20:00 - 24:00 společná večeře
Pátek - 25.05.
08:30 - 13:25 odborné referáty, diskuse a sponzoři
13:30 – 14:00 oběd
15:00 – 19:00 technické
exkurze
(individuálně)
20:00 – 24:00 slavnostní raut, hudba a tanec
Sobota - 26.05. 09:30 – 11:30 odborné referáty, diskuze a sponzoři
11:30 – 11:45 slavnostní ukončení akce
11:45 – 12:45 oběd a odjezd

Údaje na úhradu účastnického poplatku prevodom pre účastníkov zo Slovenska:
Názov účtu: SSGK vo VÚB Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 2

V rámci technických exkurzi se připravuju alternativy jako Pražský hrad,
Technické museum Praha.

ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, z.s.
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
Ing. Jana Chudobová, tajemník ČSGK
tel.: +420 221 082 374 (fax i záznam.)
e-mail: geodeti@csvts.cz

SWIFT SUBASKBX

Variabilný symbol: IČO

IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062

ORGANIZAČNÍ GARANT:
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Koceľova 15, 821 08 Bratislava – Ružinov
Ing. Ľubica Hudecová, PhD., podpredsedníčka SSGK
Mobil: 0903 786 614, resp. 0903 406 504
e-mail: ssgk@ssgk.sk

HLAVNÍ ORGANIZAČNÍ GARANT:

