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4. studentská konference
z oblasti geografických informačních systémů
ESRI a Leica Geosystems

Srdečně Vás zveme na studentskou konferenci, která je zároveň
finále soutěže

STUDENT GIS PROJEKT

Akce proběhne 15.
15. 10.
10. 2007
2007 v Kongresovém sále

na Masarykově koleji v Praze 6
co bude na programu
Budete mít příležitost poslechnout si studenty VŠ, kteří pro zpracování svých projektů využili
výhod a možností geografických informačních systémů Environmental System Research
Institute, Inc. (ESRI) a Leica Geosystems v různých oblastech lidské činnosti. Seznam
přihlášených prací naleznete na webových stránkách firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
(http://www.arcdata.cz).
Soutěžící budou prezentovat výsledky svých prací formou přednášky a posteru. Odborná
komise zhodnotí jednotlivé projekty a vybere z nich ty nejlepší.

výstava posterů
Kromě ústní prezentace jednotlivých prací bude součástí studentské konference rovněž
výstava posterů prezentovaných projektů.

účastníci
Studenti a univerzitní pedagogové, uživatelé software ESRI a Leica Geosystems v ČR, hosté.

účastnický poplatek a slevy
Účastnický poplatek ke krytí nezbytných výdajů spojených s konáním konference činí pro
uživatele software ESRI a Leica Geosystems 1 200 Kč včetně 19% DPH. Zástupci škol mají
slevu 50 %. Pro studenty denního studia činí účastnický poplatek 200 Kč. Přednášející
a vedoucí prezentovaných prací mají vstup zdarma. V ceně registrace je zahrnut vstup na
konferenci, materiály a občerstvení.

Z organizačních důvodů Vás žádáme o úhradu poplatku pouze převodním příkazem na náš
účet č. 666013/0300, a to nejpozději do 28. 9. 2007. Slevy se vztahují pouze na včasné
bezhotovostní platby. Bezhotovostní platbu lze provést ve výjimečných případech do
6. 10. 2007, avšak bez nároku na slevu.

storno podmínky
Storno přihlášek z organizačních důvodů nepřijímáme. Místo přihlášeného účastníka je
možná účast náhradníka z téže organizace. Účastnický poplatek v případě neúčasti
nevracíme, pouze zašleme písemné materiály konference a daňový doklad.

závazné termíny
přihláška na studentskou konferenci:
platba účastnického poplatku:

28. 9. 2007
28. 9. 2007

kontaktní
kontaktní adresa
ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
e–mail: studentkonf@arcdata.cz, tel.: 224 190 534, fax: 224 190 567
kontaktní osoba: Jan Novotný

způsob přihlašování
Na studentskou konferenci je možné se přihlásit dvěma způsoby, odstřižením a vyplněním
níže přiložené přihlášky nebo pomocí přihlášky umístěné na firemním webu
ARCDATA PRAHA ,s.r.o. V obou případech Vám přihlášení potvrdíme a zašleme Vám
daňový doklad poštou.
Při bezhotovostní platbě poukažte účastnický poplatek na účet Československé obchodní
banky - ČSOB č. 666013/0300, konstatní symbol 0308, jako variabilní symbol uveďte číslo
daňového dokladu, které obdržíte v e-mailu potvrzujícím Vaši účast. Kopii výpisu přineste
laskavě s sebou k registraci účastníků.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na studentskou konferenci
titul ........................... jméno ......................................................................................
příjmení .........................................................................................................................
e-mail .............................................................................................…...........................
organizace ....................................................................................................................
adresa organizace ........................................................................................................
soukromá adresa* .........................................................................................................
PSČ ..................................... telefon ............................... fax .................................
IČO .................................................... DIČ (plátce DPH) ...........................................




Neuplatňuji slevu, registrační poplatek 200 Kč
Uplatňuji slevu z titulu vedoucího práce, vstup zdarma

* vyplňte prosím v případě, že účastnický poplatek budete hradit jako soukromá osoba

