Pozvánka na

35.

STRETNUTIE KATEDIER
MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY
Šamorín - Čilistov , 20. – 23. jún 2016
Hotel Kormorán
Vážené dámy, vážení páni,
vedecká konferencia je zameraná na termodynamiku, mechaniku tekutín, vodnú a tepelnú energetiku, jadrovú energetiku,
energetiku všeobecne, životné prostredie a témy príbuzných odborov. Cieľom tridsiateho piateho ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie „35. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky“ je prezentácia dosiahnutých výsledkov vo vede
a výskume v oblasti mechaniky tekutín a termomechaniky na jednotlivých katedrách a ústavoch vysokých škôl a univerzít v Čechách
a na Slovensku. Pre účastníkov konferencie okrem blokov prednášok a diskusných klubov je pripravený spoločenský večer a exkurzia
loďou na Vodné dielo Gabčíkovo.
Vložné na konferenciu:
Vložné pre účastníkov konferencie je 235,- € .
V cene vložného je: Tlačený zborník rozšírených abstraktov, zborník príspevkov na USB kľúči, vybrané príspevky v časopise. Súčasťou
vložného sú organizačné náklady konferencie, náklady na občerstvenie a sprievodné akcie v rámci konferencie. V prípade neúčasti
účastníka nebude poplatok vrátený, je však možné vyslať zástupcu. Stretnutia zástupcov ústavov a katedier sa môžu zúčastniť i
sprevádzajúce osoby. Ich program a rozsah požadovaných služieb je nutné dohodnúť zvlášť s organizátormi konferencie, dohodnutý
poplatok sprevádzajúcich osôb bude zaplatený v hotovosti v mieste konania konferencie. Ubytovanie si hradí každý účastník konferencie
samostatne v hoteli.

Predbežný program konferencie:
20.6.2016 (pondelok)
Registrácia 17:00 – 20:00
21.6.2016 (utorok)
Registrácia 08:00 – 10:00
10:30 Slávnostné otvorenie
11:00 Blok prednášok
12:00 Obed
13:00 Blok prednášok
17:00 Diskusia
18:30 Večera

22.6.2016 (streda)
08:00 Exkurzia loďou na Vodné dielo Gabčíkovo.
13:00 Obed
14:30 Odborný program
19:00 Spoločenský večer
23.6.2016 (štvrtok)
09:00 Blok prednášok
11:30 Slávnostné ukončenie konferencie
12:00 Obed

Dôležité termíny:

Platba:

25.03.2016
25.03.2016
08.04.2016
15.04.2016
20.- 23. 6. 2016

Registračný poplatok je vo výške 235,- EUR.
Poplatok má byť zaplatený bankovým prevodom na účet:
Prijímateľ: Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI),
IČO: 30808693 DIČ: 2020814818 IČ DPH: nie je platiteľ
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK38 0900 0000 0000 1149 4886
SWIFT: GIBASKBX
variabilný symbol: ID účastníka

Zaslanie záväznej prihlášky na 35.stretnutie.
Prihlásenie príspevku a zaslanie rozšíreného abstraktu
Zaslanie plnej verzie príspevku (max.10 MB).
Úhrada vložného – posledný termín.
Termín konferencie

Ubytovanie:
Ubytovanie zabezpečuje organizačný výbor konferencie na základe
požiadaviek účastníkov v hoteli Kormorán v Šamoríne – Čilistov.
Cena ubytovania:
jednoposteľová izba 40.-EUR/noc (6 izieb),
2-posteľová izba 50,-EUR/noc pri obsadení 1 osobou
2-posteľová izba 35,-EUR/osoba/noc
Platba v hotovosti alebo bankovou kartou na recepcii hotela.

