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22. a 23. listopadu 2017
Litomyšl, Zámecké návrší (Evropské školící centrum o.p.s.)

CÍL A NÁPLŇ
24. BETONÁŘSKÝCH DNŮ
Mezinárodní konference 24. Betonářské dny (BD 2017) bude opět
především výroční, průřezovou a bilanční akcí, která si klade za
cíl seznámit účastníky s nejvýznačnějšími betonovými konstrukcemi
uplynulého roku v ČR i v zahraničí a s nejdůležitějšími technickými
novinkami v oboru betonových konstrukcí. Stejně jako v minulých ročnících nabídne jeden a půldenní bohatý program odborných přednášek
a posterů, dále prostor pro odborné diskuze, neformální obchodní
jednání a přátelská setkání.

TEMATICKÉ SEKCE KONFERENCE
❚ Vyzvané přednášky
❚ Výzkum a technologie
❚ Modelování a navrhování
❚ Významné projekty a realizace
– Mosty
– Budovy
– Tunely a vodohospodářské stavby
❚ Rekonstrukce a revitalizace
❚ Normy, předpisy a certifikace
❚ Udržitelný rozvoj

VĚDECKÝ VÝBOR
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., předseda
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Ing. Milan Kalný
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
Ing. Pavel Šourek
Ing. Michal Števula, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
24. Betonářské dny 2017 se budou konat 22. a 23. listopadu 2017
(ST + ČT) opět v Litomyšli. Zámecké návrší p.o., Jiráskova 133, Litomyšl.

ŠATNA

SÁL A

VÝSTAVA

SÁL B

REGISTRACE

VSTUP

ORGANIZAČNÍ POKYNY
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou on-line závaznou přihlášku účasti na 24. Betonářské
dny 2017, kterou naleznete na http://www.cbsbeton.eu/aktualni-akce/
aktualni-akce/24-betonarske-dny-2017 včetně objednávky souvisejících služeb, odešlete pomocí kontaktního formuláře. Po obdržení
závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura/daňový doklad k uhrazení
Vaší účasti.

VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na uhrazeném členství v ČBS za rok 2017
k 1. říjnu 2017 a na datu odeslání závazné přihlášky organizátorovi konference (viz tabulka). Zvýhodněné vložné platí pro studenty a doktorandy v denním studiu (k přihlášce nutno přiložit
čitelnou kopii platného indexu s fotografií a jménem!). Vložné zahrnuje účast na jednání konference a na výstavě, 1 sborník s články
k přednáškám a posterům, soubor technických a informačních materiálů a stravování (2x oběd a občerstvení po oba dny konference).
Účast na společenském večeru (900 Kč) a sborníky navíc (1 sborník
je již zahrnut v ceně vložného!) si musí v případě zájmu objednat
a uhradit všichni zvlášť, a to bez výjimky. V případě neúčasti se vložné
nevrací, sborník bude zaslán poštou.
Vložné platí všichni účastníci s výjimkou čestných hostů ČBS a čestných členů ČBS. Hlavní autoři příspěvků platí snížené vložné v závislosti na svém členství v ČBS. Vložné doprovázejících osob zahrnuje
účast na slavnostním zahájení a vyzvaných přednáškách, dopolední
občerstvení a oběd – to vše ve středu 22. listopadu 2017.
Termín přihlášení

Do
29. října 2017
snížené

Po
29. říjnu 2017
základní

Člen ČBS

4 380 Kč

4 780 Kč

5 800 Kč

Nečlen ČBS

5 380 Kč

5 780 Kč

6 800 Kč

Student do 26 let

1 680 Kč

1 980 Kč

2 800 Kč

680 Kč

680 Kč

1 000 Kč

Vložné

Doprovázející osoba

K cenám bude účtováno DPH v platné výši.

Na místě
zvýšené

ORGANIZAČNÍ POKYNY
PLATBA VLOŽNÉHO
Vložné a další objednané služby je třeba uhradit v plné výši před
konáním konference, a to výhradně bankovním převodem na účet
organizátora, ČBS, na základě zaslané faktury/daňového dokladu.
Faktura bude zaslána bezprostředně po obdržení závazné přihlášky.
Je třeba, aby zájemci o účast, jejichž platby vložného nebudou připsány na účet organizátora do 15. listopadu 2017, měli s sebou u registrace kopii výpisu z účtu, případně kopii příkazu k úhradě s plánovaným
datem úhrady. Platby vložného v hotovosti při registraci budou akceptovány pouze za zvýšenou cenu.

STORNO
Zrušit účast nebo objednané služby je možno pouze písemně. Zrušení
účasti na konferenci odeslané do 29. října 2017 nepodléhá poplatku.
Po 29. říjnu 2017 činí stornovací poplatek 50 %. Po 12. listopadu 2017
činí stornovací poplatek (i za ty přihlášené účastníky, kteří se na konferenci bez stornování účasti nedostaví!) 100 % celkového vložného
včetně případných doplatků. Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování konference, do 17. prosince
2017.

UZÁVĚRKA
Uzávěrka závazných přihlášek se sníženým vložným je stanovena na
29. října 2017. Po tomto termínu budou akceptovány pouze přihlášky
se základním vložným. Upozornění: Z technických důvodů se přijímají
přihlášky s bezhotovostní úhradou pouze do 15. listopadu 2017! Po
tomto termínu je možné akceptovat pouze přihlášení za zvláštní vložné zaplacené v hotovosti při registraci.

REGISTRACE
Přístup k registraci účastníků je přes Informační centrum Litomyšl,
Jiráskova 133, v přízemí Zámeckého pivovaru. Při registraci obdrží
účastník jmenovku, sborník, poukázky na obědy, tašku s technickými
a informačními materiály a příp. vstupenku na společenský večer.

SPOLEČENSKÝ VEČER
Tradiční společenský večer (900 Kč/osobu) se uskuteční ve středu
22. listopadu 2017. Program večera bude zahájen ve 20:00 v prostorách Zámeckého pivovaru. Během večera je plánována prohlídka
vybrané části litomyšlského zámku, raut a volná zábava v prostorách
Zámeckého pivovaru. Další podrobnosti o průběhu večera budou uvedeny v konečné pozvánce s programem konference.

UBYTOVÁNÍ
ČBS pro účastníky konference ubytování nezajišťuje. Seznam ubytovacích zařízení je uveden na webové stránce konference http://
www.cbsbeton.eu/aktualni-akce/aktualni-akce/24-betonarske-dny-2017. Každý účastník nebo vystavovatel si jej zajišťuje individuálně,
např. přes rezervační systém booking.com.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
FIREMNÍ PREZENTACE
A VÝSTAVA BETON 2016
Organizátor 24. Betonářských dnů 2017nabízí řadu možností firemní prezentace. V případě Vašeho zájmu navštivte webovou stránku Výstava
Beton 2017 (http://www.cbsbeton.eu/aktualni-akce/aktualni-akce/
vystava-beton-2017) Ve středu 6. září 2017 bude spuštěn on-line
rezervační systém výstavních ploch na http://vystava.cbsbeton.eu/
bd2017/. Vaše případné dotazy zodpovíme na níže uvedených spojeních.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
A DALŠÍ INFORMACE
Pro podrobné informace o konání 24. Betonářských dnů 2017, jejich
odborné náplni a možnostech prezentace se obracejte na Českou
betonářskou společnost ČSSI (ČBS):
Samcova 1, 110 00 Praha 1
T
E

+420 775 124 100, +420 605 325 366
cbsbeton@cbsbeton.eu
www.cbsbeton.eu

UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK ZA
SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 29. ŘÍJNA 2017!
V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci
24. Betonářských dnů 2017 2 body.
O absolvování konference bude účastníkům vystaveno potvrzení.

VYBRANÉ PŘÍŠTÍ AKCE
KONFERENČNÍ AKCE
Březen – duben 2018

15. Konference Technologie, Jihlava

29. až 31. srpna 2018 12th fib International PhD-Symposium
in Civil Engineering, Praha, ČVUT,
Fakulta stavební
ŠKOLENÍ ČBS
Září - říjen 2017

Technnologie betonu II, Praha, ČVUT,
Kloknerův ústav

