ODBORNÝ
1.
KONGRES
•
-

KONGRES
kongres se koná 25. - 26. dubna 2017 v hotelu JEZERKA v Seči-Ústupkách

•
-

REGISTRACE
registrace účastníků kongresu bude probíhat v Lobby salónku hotelu dne 25. 4. od 8.30 do
9.30
při registraci obdrží každý účastník složku s konferenčními materiály a jmenovku, na které
bude uvedeno jméno (bez uvedení akademického titulu) a název organizace či společnosti
během registrace bude pro Vás připravena v hotelové restauraci snídaně formou bufetu

•
-

PROGRAM
odborná část kongresu začíná úvodním slovem 9.30 v kongresovém sálu hotelu – prosíme,
abyste se dostavili pokud možno včas
program přednášek prvního dne kongresu je plánován od 9.30 do 18.00, program druhého
dne od 9.15 do 13.15
aktuální verzi programu naleznete na webových stránkách kongresu:
http://www.kongrespravniprostor.cz/program
po ukončení přednášek prvního dne kongresu zveme účastníky na společenský večer se
začátkem od 20.00 přímo v kongresovém sále a místě konání kongresu
součástí společenského večera bude raut za doprovodu hudby k tanci i poslechu, chybět
nebude ani překvapení večera v podobě zábavného vystoupení
pro oba dva dny kongresu i společenský večer doporučujeme formální oděv (business
formal)
pořadatelé kongresu si vyhrazují právo na změny v programu z naléhavých důvodů

MÍSTO
2.
KONÁNÍ KONGRESU
Kongres se koná v zrekonstruovaném Kongres hotelu JEZERKA***, který se nachází v CHKO Železné
hory u Sečské přehrady, 100 km od Prahy. V hotelu jsou pro účastníky kongresu rezervovány dvou a
třílůžkové pokoje. Pokud budete chtít ubytovat s určitou osobou nebo osobami, uveďte jména a
seskupení v přihlašovacím formuláři v políčku poznámka.

Hotel JEZERKA / www.jezerka.cz
Tel.: 469 676 327
E-mail: recepce@jezerka.cz
Lokace: Seč - Ústupky

-

další kontakty na hotel, mapu či GPS souřadnice najdete na internetových stránkách hotelu:
http://www.jezerka.cz/kontakty

•
-

UBYTOVÁNÍ
ubytovat se bude možné od 15:00 (v případě volných pokojů ihned), pro úschovu osobních
věcí můžete využít zavazadlové prostory hotelu JEZERKA, o kterých Vás bude informovat
recepce hotelu
odhlásit se z hotelu je potřebné následující den kongresu do 10.00 (opět je možná úschova
osobních věcí v zavazadlovém prostoru recepce hotelu JEZERKA)

•
-

PARKOVÁNÍ
parkování je k dispozici přímo na hotelovém parkovišti, v případě potřeby je možné
zaparkovat i v okolí hotelu

•
-

DALŠÍ DOPRAVA
v případě dopravy vlakovým či autobusovým spojením do Chrudimi je možné využít MHD
linku až na zastávku Seč, náměstí, odkud je potřebné se dopravit buď využitím taxi služby
nebo pomocí přepravní služby hotelu (nutnost domluvit s hotelem předem) - vzdálenost
z vlakového nádraží do hotelu je 2,5 km (autem 4 min cesty)
v případě zájmu o taxi službu doporučuje hotel využití tohoto provozovatele:

-

TAXI David Horčička (777 879 933) nebo přímo dopravu hotelu (469 676 327)

