ORGANIZAČNÍ POKYNY pre účastníkov zo SR:
Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 29. mája – 1. júna 2017 na Zámku
Topoľčianky.
Ubytování a stravování účastníků je zajištěno od večeře 29. 5. do oběda 1. 6.
Prosíme, vyznačte všechny požadované služby v závazné elektronické přihlášce, kterou
naleznete na webových stránkách SVS – http://www.svs.stuba.sk/lsvt2017
Závazně se přihlásit a doručit doklad o zaplacení je nutno do 12. mája 2017. Po
tomto datu nemohou organizátoři zaručit dostupnost ubytování v hotelu. Potvrzení o
zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu SVS, viera.dubravcova@stuba.sk,
popřípadě poštou. V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek,
vyžádejte si na sekretariátu formulář písemné přihlášky.
Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí
50 € pro individuální členy SVS a pro zaměstnance kolektivních členů SVS, 35 € pro
studenty (potvrzení o studiu, studenti, kteří jsou členy SVS), a 55 € pro ostatní účastníky.
Vložné zahrnuje i sborník. Pro každého účastníka bude zajištěno ubytování (26 €/noc, 23
€/noc pro studenty) a stravování (snídaně je v ceně ubytování, oběd 8 €, večeře 8 €) v
rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na
přihlášce).
Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet SVS:
Tatra banka
Hodžovo nám. 3
850 05 Bratislava
IBAN SK87 1100 0000 0026 6300 0078
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Jako variabilní symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na
přihlášce.
V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek, zašlete
vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení na adresu:
Slovenská vákuová spoločnosť
Marian Veselý
Vazovova 5
812 43 Bratislava
IČO: 317 486 35 , DIČ: 2020 921 364
WEB stránka: http://svs.stuba.sk/lsvt2017
Vaše případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech:
0905 741 551 (A. Vincze)
0917 451 533 (M. Veselý)
E-mail: skolavt@gmail.com
Pre účastníkov zo SR pripravujeme posterovú sekciu v pondelok 29. mája 2017 o
20.00 hod, kde je možné prezentovať svoje príspevky vo forme krátkeho komentovaného
prednesu vedecko-výskumného projektu, zámeru PhD. alebo diplomovej resp. inej práce
pomocou beameru. Krátky abstrakt v rozsahu 200 až 250 slov vydá SVS v elektronickej
forme, ktorý prosíme zaslať na skolavt@gmail.com do 26. mája 2017.

Uzávěrka přihlášek je 12. mája 2017

