
KutnohorsKý ExpErimEnt
1. - 3. 10. 2018

Kutná Hora, Galerie středočeského kraje 

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské,
ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce vás zve na již 4. ročník
Studentské konference radiologické fyziky v Kutné Hoře.

Konference je určena všem se zájmem o obor radiologická fyzika, dozimetrie ionizujícího
záření a jaderná chemie. Přijeďte si poslechnout zajímavé prezentace vašich přátel, sdílet
své poznatky, zkušenosti a výsledky z výzkumu a vývoje, pozdravit se s kolegy a pobavit sesvé poznatky, zkušenosti a výsledky z výzkumu a vývoje, pozdravit se s kolegy a pobavit se
v krásném prostředí historického města Kutné Hory.

Na vaši účast se těší organizační výbor konference

Důležité termíny:
1. 6. 2018 otevření registrace účastníků

1. 9. 2018 uzávěrka přihlášek k aktivní účasti
15. 9. 2018 zaslání abstraktů

15. 9. 2018 uzávěrka přihlášek na konferenci
1. – 3. 10. 2018 konference
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Aktuální informace lze nalézt na:

http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/aktivity/akce/konference-rf-2018.html 

Přihlášku na konferenci zašlete na e-mail: josef.novotnyml@homolka.cz, 
konferencerf@gmail.com

V přihlášce uveďte prosím své jméno, titul, datum narození, zaměstnavatele (adresu a IČ zaměstnavatele)

V případě aktivní účasti uveďte přesný název příspěvku, spoluautory, název instituce, formu prezentace
(přednáška, poster) a předpokládaný čas na prezentaci (15 min nebo 30 min).

Registrační poplatek

do 1. 8. 2017 500,- Kč

do 15. 9. 2017 800,- Kčdo 15. 9. 2017 800,- Kč

pro pregraduální i postgraduální studenty ČVUT příslušného zaměření: bez poplatku

Platbu prosím proveďte na účet ČVUT FJFI číslo: 19-5373100277/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
Spálená 51, 110 00 Praha 1

Jako variabilní symbol uveďte: 8401621808 a do poznámky pro příjemce uveďte své jméno.

Ubytování:

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování ve stylovém hotelu U Kata ***, situovaném jen pár
minut chůze od historického centra.
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