ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
1. cirkulář a výzva k příspěvkům

VODNÍ TOKY 2017

Správa vodních toků




financování, legislativa, výzkum
extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně)
technická opatření na vodních tocích

21. a 22. listopadu 2017
hotel Černigov, Hradec Králové

HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská
společnost, z.s.
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Moravy, s.p.

Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
ve spolupráci s
Lesy České republiky, s. p.

ZÁŠTITA NAD KONFERENCÍ
Ministr zemědělství
Primátor města Hradec Králové

Kontaktní adresa:
http://konference.vrv.cz
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Hana Valdhansová, e-mail: valdhansova@vrv.cz
Tel.: +420 257 110 281, mobil +420 603 965 478
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VÝZVA K PŘÍSPĚVKŮM
Hlavní témata:
 problematika správy vodních toků a správy povodí
 podpora financování technických opatření na vodních
tocích z veřejných zdrojů
 realizovaná protipovodňová opatření po 20 resp. 15 letech
od katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002
 řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
 zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před
povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a
zlepšení vodního režimu v krajině
 legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
Příspěvky na uvedená témata registrujte na
http://konference.vrv.cz volbou Registrace odborného
příspěvku na konferenci, včetně vložení abstraktu.
Programový výbor konference rozhodne na základě zaslaných
abstraktů o přijetí příspěvku k přednesení na konferenci, či
k zařazení do sborníku.

MOŽNOSTI PROPAGAČNÍCH AKTIVIT
prezentační panel, rollup
 stánek (stolek) na ploše
 inzerce ve sborníku
 distribuce firemních materiálů v konferenčních taškách
Propagační
aktivity
můžete
registrovat
na
http://konference.vrv.cz volbou Registrace propagačních
aktivit od 1.září.


ORIENTAČNÍ CENY PREZENTACE





prezentační panel, rollup
2 000,- Kč (+ DPH 21%)
stánek (m2 plochy)
3 500,- Kč (+ DPH 21%)
inzerce ve sborníku ½ stránky A4 2 000,- Kč (+ DPH 21%)
1 stránka A4 3 500,- Kč (+ DPH 21%)
distribuce firemních materiálů 1 000,- Kč (+ DPH 21%)
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VLOŽNÉ – PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE
Vložné se předpokládá ve výši

3 500,- Kč (+ DPH 21%)

Zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu
a studenty ve výši
2 000,- Kč (+ DPH 21%)
Tento poplatek zahrnuje rovněž občerstvení, oběd a účast na
společenském večeru dne 21. 11. 2017 spojeném s rautem.
Poplatek nezahrnuje cenu sborníku, která se předpokládá ve
výši 300,- Kč (+ DPH 15%).
K účasti se můžete registrovat na http://konference.vrv.cz
volbou Registrace pro účastníky konference od 1.září.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování bude možné v hotelu Černigov, rezervaci si zajišťují
účastnici sami. Podrobnosti budou uvedeny ve 2. cirkuláři.

DŮLEŽITÁ DATA
17. července uzávěrka zaslání abstraktů příspěvků od autorů
31. srpna
1. září

oznámení autorům o formě přijetí příspěvku či o
nepřijetí
zahájení registrace k účasti (přihlášení) a
registrace propagačních aktivit na
http://konference.vrv.cz

20. září

zveřejnění podrobného programu konference
na http://konference.vrv.cz

29. září

rozeslání 2. cirkuláře s detailními informacemi

MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE
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