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Přihláška na 23. konferenci
České herpetologické společnosti
17. – 19.10.2008


Další již 23. konference ČHS se uskuteční 17. – 19.10.2008 v Radnicích 

Ubytování: Hotel Hůrka na Náměstí Kašpara Šternberka. Pokoje s vlastním sociálním zařízením, kapacita 42-46 lidí v případě potřeby i více. Pokoje po 2 až 5 postelích. 
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Konference: Domluven pronájem Ekocentra Radnice (budova bývalé synagogy), nově zrekonstruováno, konají se zde pravidelně výstavy a konference. K zapůjčení jsou zde dva dataprojektory i plátno. Ekocentrum je vzdáleno 3 minuty volnou chůzí od hotelu. Během konference bude zajištěné občerstveni přímo v ekocentru.
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Stránky Radnic: Na těchto stránkách se můžete dovědět více o Radnicích, například o světoznámém paleontologickém nalezišti Ovčín, našich historických památkách a okolí.
 http://www.radnice.rokycansko.cz
 http://www.radnicko.cz/content/view/full/437/ 

file_7.png

file_8.wmf



Program: mimo klasického konferenčního programu bude připraveno na nedělní odpoledne několik možností výletů do okolí Radnic do každého počasí.

Na akci jsou zváni i nečlenové Společnosti.

·	Předběžné náklady: 2 noclehy + 2 plné penze (pátek večeře až neděle oběd) za 800,- Kč                  (2 x 200 Kč; 2 x 200 Kč)
·	Konferenční poplatek: 100,- Kč bankovním převodem do 17.9.2008, 200,- Kč na místě v den konání konference
·	Veškeré náklady uhraďte na konto ČHS do 17.9.2008: Bankovní spojení ČHS: eBanka, kód banky: 2400, číslo účtu: 1612520001, pouze ve výjimečných případech,po předchozí domluvě,v hotovosti na místě.
·	V případě placení nákladů na konferenci i členských poplatků (aktuálně 300 Kč na rok) uvádějte jako variabilní symbol Vaše členské číslo (např. 068)!
Program konference bude jako obvykle strukturován následovně:

pátek: od 16.30 – ubytování
20.00 – členská schůze, posléze diskuse a volná zábava
sobota:  – blok odborných přednášek (limit 20 min. na jednu přednášku včetně diskuse!)
  – večerní diskuse a zábava 
neděle: 8.00 – 12.00 – dopolední blok přednášek, po obědě zakončení konference, výlet do    okolí pro zájemce a  odjezd

Podrobnosti a upřesnění programu obdrží přihlášení na přelomu září a října.

Studentům (bakalářský a magisterský stupeň, popř. středoškolský) s aktivní účastí (přednáška), kteří jsou členy ČHS, mají řádně zaplacené členské příspěvky (respektive zaplatí členský příspěvek nejpozději v den konání konference na místě) a pošlou včas abstrakt své přednášky, bude hradit konferenční poplatek a ubytování ČHS. 

POZOR!!!: Přednášející žádáme zaslat abstrakta přednášek do 17.9.2008 redaktorovi HI na: andrej.funk@volny.cz

Vyplněné přihlášky zašlete e-mailem nejpozději do 17.9.2008 na @seznam.cz" Hanka.Jirku@seznam.cz nebo poštou na: Hanka Jirků, Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2, 

Dotazy ohledně místa konference, možnostech individuálního stravování, výletů:
Hanka Jirků, @seznam.cz" Hanka.Jirku@seznam.cz, 777 026 149
	

Přihlašuji se na 23. konferenci ČHS konanou 17.– 19.10.2008 v Radnicích (okres Rokycany)

 Příjmení, jméno, titul

 Doprovázející osoby

 Adresa

 E-mail, telefon

 Název přednášky 

 Autor (autoři)   
 přednášky

 Potřebné vybavení   
 (označte křížkem)

dataprojektor

diaprojektor

video

jiné:



