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Tematické zaměření odborného fóra










zinek a protikorozní ochrana
povlaky na bázi zinku
duplexní systémy
legislativa, normalizace a zkušebnictví
zinek a životní prostředí
předúpravy povrchů
technologie nanášení povlaků
praktické poznatky v oboru
věda a výzkum v oboru

Program
25. června

14:00 hod.
17:00 – 18:00 hod.

možnost ubytování a registrace účastníků
registrace účastníků

26. června

08:00 hod.
09:00 hod.
09:10 hod.
10:40 hod.
10:50 hod.
11:10 hod.
12:40 hod.
12:50 hod.
13:50 hod.
15:20 hod.
15:30 hod.
15:50 hod.
17:20 hod.
17:30 hod.
17:40 hod.
19:00 – 23:00 hod.

registrace účastníků
zahájení odborného fóra
1. blok přednášek
diskuse k 1. bloku přednášek
coffeebrak
2. blok přednášek
diskuse k 2. bloku přednášek
společný oběd
3. blok přednášek
diskuse k 3. bloku přednášek
coffeebrak
4. blok přednášek
diskuse k 4. bloku přednášek
závěr
večeře
společenský večer s rautem

27. června

09:00 hod.
10:00 hod.

individuální odjezd na exkurzi
exkurze do ACO Industries k.s.

Odborný garant
Centrum pro povrchové úpravy
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Pořadatel
InPÚ z.ú., institut povrchových úprav
IČO: 05184657
DIČ: CZ05184657
www.inpu.cz

Organizační výbor
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D.

Kontakty
+420 605 868 932
+420 602 309 375
info@inpu.cz

Organizační pokyny
Základní vložné
Základní vložné pro jednoho účastníka činí 3600,- Kč + 21% DPH.
Zahrnuje:

odborný program, tištěný sborník přednášek, 2x coffeebreak, společný oběd a
večeři dne 26. 6. 2019, společenský večer s rautem, exkurzi.

Nezahrnuje: náklady na ubytování.
Ubytování
Účastníci si zajišťují rezervaci ubytování v Orea Resortu Devět Skal individuálně. Rezervace je
možná pouze do vyčerpání vyhrazené ubytovací kapacity, a to na odkazu INPU. Za pokoj
obsazený jednou osobou bude hotelem účtováno 1240,- Kč, za dvoulůžkový pokoj obsazený
dvěma osobami 1400,- Kč. Ubytování uhradí účastníci ke dni ukončení pobytu v hotovosti nebo
platební kartou. Storno podmínky:

do 14 dnů před plánovaným příjezdem – bez storno poplatku,

do 7 dnů před plánovaným příjezdem – storno poplatek ve výši ceny za 1 noc,

méně než 7 dnů – storno poplatek ve výši 100 % ceny objednaného ubytování.
Volitelné služby
Barevná reklama do sborníku ve formátu A4:

2 000,- Kč + 21 % DPH

Komerční přednáška ve sborníku v rozsahu do 4x A4:

3 000,- Kč + 21 % DPH

Reklamní stolek v předsálí:
(cena zahrnuje vložné pro jednoho účastníka)

6 600,- Kč + 21 % DPH

Termíny
Nabídka přednášky: Do 30. 4. 2019 nabídka
název, jméno autora, stručná anotace.
Do 27. 5. 2019 plný text
přijaté příspěvky dodat ve formátu word.
Přihláška:

Do 15. 6. 2019
přihlášky na přiloženém formuláři nebo online na www.inpu.cz

Datum konání:

26. a 27. června 2019

Tipy na výlet
Výstup na vrchol Devět skal, parkoviště pod vrcholem je vzdáleno 14 km od hotelu.
Prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru n/S, který je
vzdálený 17 km od místa konání exkurze.

GDPR
Odesláním přihlášky účastník potvrzuje svůj souhlas s využitím osobních údajů pro interní
potřeby organizátora odborného fóra PROTEZINK 2019 v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (eu) 2016/679.

