Dětenický experiment
Konference radiologické fyziky 2015
25. - 27. 3. 2015 v Zámeckém resortu Dětenice.

INFORMACE č. 2
Důležité termíny:
do 5. 2. 2015

rezervace
ubytování
ve
středověkém
v Dětenicích (každý účastník sám)

25. 2. 2015

uzávěrka přihlášek k aktivní účasti

10. 3. 2015

uzávěrka přihlášek na konferenci

hotelu

Děkujeme všem, kteří se již zaregistrovali a přihlásili příspěvek na konferenci na
Dětenický experiment – konferenci radiologické fyziky 2015. Odborný program se
postupně plní zajímavými příspěvky. Program se bude skládat z vyzvaných
přednášek expertů z oboru radiologická fyzika, prezentací vědeckých poznatků
postgraduálních studentů a studentů magisterského studia a prezentací zajímavých
postřehů z klinické praxe. Přednášky budou rozděleny do sekcí radiologická fyzika
v radioterapii, nukleární medicíně a radiodiagnostice. Vaše příspěvky bude možno
publikovat v časopisu LÉKAŘ A TECHNIKA ● CLINICIAN AND TECHNOLOGY.

Aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách Katedry dozimetrie a aplikace
ionizujícího
záření
Fakulty
jaderné
a
fyzikálně
inženýrské,
ČVUT
http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/akce/detenice

Pro účastníky konference je zajištěno ubytování ve středověkém hotelu za speciální
smluvní cenu pouze 700,- Kč/osobu na noc včetně snídaně. Ubytovací kapacity jsou
rezervovány do 5. 2. 2015. Po tomto termínu bohužel nelze zaručit, že budou volné
pokoje k dispozici. Rezervaci ubytování provádějte prosím každý sám přímo ve
středověkém hotelu v Dětenicích (kontakt: http://www.stredovekyhotel.cz/kontakt)
a uveďte, že se jedná o ubytování v rámci akce Dětenický experiment – konferenci
radiologické fyziky 2015.
Dovolí-li to sponzorské příspěvky, budeme se snažit doplnit zajímavý odborný
program, také společenským zážitkem ve formě prohlídky zámku a zámeckého
pivovaru, a dvou středověkých společenských večerů. Prosím, připravte se na
šokující středověké prostředí a poněkud drsnou staročeskou mluvu.
Petra Kozubíková, Josef Novotný, Tomáš Trojek, Tereza Hanušová

Doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D., Ing. Tereza Hanušová

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ
KATEDRA DOZIMETRIE A APLIKACE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Ing. Petra Kozubíková, Ing. Josef Novotný, Ph.D.

NEMOCNICE NA HOMOLCE
Oddělení lékařské fyziky

Předběžný program konference:
Středa:

odpoledne:
19:00

příjezd a registrace účastníků
welcome party – „středověká žranice“

Čtvrtek:

9:00-12:00
12:00-13:30
13:30-17:00
17:30-18:30

odborný program
oběd
odborný program
prohlídka zámku a zámeckého pivovaru
Dětenice
společenský večer ve středověkém stylu
s hudbou k tanci

20:00
Pátek:

9:00-12:00
12:00

odborný program
oběd, ukončení konference

