
Českokrumlovský Experiment
13. - 15. 10. 2019

Český Krumlov, Studijní centrum
I. zámecké nádvoří státního hradu a zámku Český Krumlov

Srdečně Vás zveme na 5. ročník Studentské
konference radiologické fyziky, který pořádá
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
FJFI, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na
Homolce.

V. Studentská konference radiologické fyziky – Český Krumlov 2019

Setkání studentů, klinických fyziků, odborníků a vědců z oboru radiologická fyzika,
dozimetrie ionizujícího záření a jaderná chemie se uskuteční v krásném prostředí zámeckého
areálu Českého Krumlova zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO.

Na konferenci budou, kromě standardních a vyzvaných přednášek, prezentovány i aktuální
výsledky disertačních prací studentů doktorandského studia.

Na vaši účast se těší doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Ing. Josef  Novotný, Ph.D.



Důležité termíny:
• 15. 3. 2019 otevření registrace účastníků
• 28. 7. 2019 rezervace ubytování
• 16. 9. 2019 zaslání abstraktů
• 16. 9. 2018 uzávěrka přihlášek na konferenci
• 13. – 15. 10. 2019 konference

Ubytování
Pro účastníky konference je rezervováno ubytování v nově rekonstruovaném Studijním centru v zámeckém 
areálu Český Krumlov 

Uvedené ceny jsou za pokoj vč. DPH bez snídaně., snídani si lze objednat za 100 Kč/osobu
K dispozici jsou:  4 jednolůžkové pokoje: 900 Kč/noc

13 dvoulůžkových pokojů: 1400 Kč/noc13 dvoulůžkových pokojů: 1400 Kč/noc
1 apartmán 2+1: 1900 Kč/ noc

Dále jsou rezervovány Zámecká apartmá (info: https://www.zameckaapartma.cz)
Dům U Tří Havranů

Apartmá č. 4 – čtyřlůžkový pokoj s kuchyňkou 2+2 (2 oddělené ložnice)
Dům U Kominíka

Apartmá č. 6 + č. 8 – čtyřlůžkový pokoj 2+2 (dvě oddělené ložnice)
Apartmá č. 7 + č. 9 – čtyřlůžkový pokoj s kuchyňským koutem 2+2 ((jeden z pokojů je vždy průchozí))

Cena za 1 osobu včetně snídaně, DPH a všech poplatků: 900,-Kč/noc (při obsazení vždy 2 - 4 
lůžek v Apartmá)

Vzhledem k atraktivitě lokality Český Krumlov je potřeba rezervaci ubytování provést do 28. 7. 2019, po 
tomto termínu nebude možné ubytovací kapacity garantovat. 
Požadavky na rezervaci na ubytování zašlete na email: petra.kozubikova@gmail.com
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Přihlášku na konferenci zašlete na e-mail: 
• josef.novotnyml@homolka.cz
• petra.kozubikova@gmail.com

V přihlášce uveďte prosím své jméno, titul, 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 28. 7. 2019    500,- Kč
• do 16. 9. 2019    800,- Kč• do 16. 9. 2019    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: 8401621908 a do poznámky pro příjemce uveďte své
jméno.

Aktuální informace lze nalézt na:
http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/aktivity/akce/konference-rf-2019.html
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