Dětenický experiment
Konference radiologické fyziky 2015
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské, ČVUT ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce vás srdečně zve na
konferenci radiologické fyziky, která se uskuteční

25. - 27. 3. 2015 v Zámeckém resortu Dětenice.
Konference je určena radiologickým fyzikům, studentům daného zaměření a
všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie,
radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit
prostor pro prezentaci a sdílení vašich nejnovějších výzkumných, vědeckých a
aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.
Věříme, že vás, kteří se neberou příliš vážně, experimentální zábava
v zajímavém prostředí nadchne a těšíme se na vaši účast
Josef Novotný, Petra Kozubíková, Tomáš Trojek, Tereza Hanušová
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NEMOCNICE NA HOMOLCE
Oddělení lékařské fyziky

Důležité termíny:
1. 12. 2014
25. 2. 2015
10. 3. 2015
25. - 27. 3. 2015

otevření registrace účastníků
uzávěrka přihlášek k aktivní účasti
uzávěrka přihlášek na konferenci
konference

Přihláška na konferenci a k aktivní účasti prostřednictvím e-mailu:
josef.novotnyml@homolka.cz nebo petra.kozubikova@homolka.cz.
V přihlášce uveďte prosím své jméno, titul, datum narození, zaměstnavatele. Při
aktivní účasti prosíme o přesný název příspěvku, spoluautory, název instituce a
předpokládaný čas na prezentaci (15 min nebo 30 min).
Program konference:
Středa:
odpoledne:
19:00

příjezd a registrace účastníků
welcome party v tradičním středověkém stylu

Čtvrtek:

9:00-12:00
12:00-13:30
13:30-17:00
19:00

odborný program
oběd
odborný program
společenský večer

Pátek:

9:00-12:00
12:00

odborný program
oběd, ukončení konference

Registrační poplatek (pro studenty ČVUT příslušného zaměření bez poplatku):
do 31. 1. 2015
500,do 10. 3. 2015
800,Platbu prosím proveďte na účet ČVUT FJFI číslo: 19-5373100277/0100
Komerční banka, Spálená 51, Praha 1 110 00
Jako variabilní symbol uveďte: 8401501
Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno
Publikace vašich příspěvků:
Od vedoucího redaktora Doc. Ing. Karla Roubíka, Ph.D. časopisu LÉKAŘ A
TECHNIKA ● CLINICIAN AND TECHNOLOGY máme přislíbeno publikování
vašich příspěvků formou odborného článku v českém či anglickém jazyce.
Ubytování
Ve středověkém hotelu v Dětenicích. Naprosto unikátní interiéry tohoto hotelu vás
zcela okouzlí a prožijete noc, která se pro vás stane nezapomenutelným zážitkem (a
možná se budete i trochu bát…). Středověký hotel je zařazen do řetězce unikátních
hotelů světa “Unusual & Unique Hotels of the World“ a nabízí 41 velmi stylově
vybavených pokojů s vlastním sociálním zařízením více na:
http://www.stredovekyhotel.cz/

