AS O C I AC E M AN Ž E L S K Ý C H A R O D I N N Ý C H P O R AD C Ů

ČR

Informace pro účastníky konference
1) Termín konference: 11. - 13. května 2016 (11. května od 13:00, 13. května do 12:30)
(registrace na konferenci 11. května od 10:00)
2) Místo konání konference:
http://www.mapy.cz/#q=medlov&x=16.060851&y=49.615517&z=12&d=area_9145_0_4
3) Registrace účastníků probíhá přes registrační formulář uvedený na www.amrp.cz. V případě
naplnění kapacity (200 účastníků včetně organizačního týmu) si organizační výbor konference
vyhrazuje právo upřednostnit účastníky s aktivním příspěvkem. Ostatní účastníci konference
budou registrování dle pořadí přihlášení. V případě, že zájemce o účast na konferenci
do 15.dubna nezašle konferenční poplatek, bude jeho místo postoupeno dalšímu zájemci.
Organizační výbor si rovněž vyhrazuje právo odmítnout obsahově nepříslušné příspěvky –
o této skutečnosti budou autoři informováni.
4) Konferenční poplatek uhraďte prosím až po on-line registraci převodem na účet
20536021/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a slovo „PŘÍSPĚVEK“. Jako
variabilní symbol uveďte prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla. Konferenční poplatek činí:
 1300,- Kč pro účastníky-nečleny AMRP
 1100,- Kč pro účastníky-členy AMRP
 900,- Kč pro účastníky-seniory/studenty
 700,- Kč jednodenní poplatek
v ceně je zahrnuto vložné na konferenci, sborník aktivních příspěvků, 4x občerstvení a vstup na společenský večer

V případě, že potřebujete vystavit fakturu, pošlete prosím na e-mail ucto.kozlova@seznam.cz
potřebné fakturační údaje (tedy název a sídlo firmy + IČ, částka + jméno/jména účastníků).
5) Ubytování – zajišťuje si každý účastník konference samostatně. Ubytování je možné si
rezervovat až po zaplacení konferenčního poplatku. Fakturu vystavuje Hotel Medlov.



jednolůžkový pokoj vč. snídaně: 550,- Kč /osoba/noc (1noc); 500,- Kč /osoba/noc (2 a více nocí)
dvou/vícelůžkový pokoj vč. snídaně: 500,- Kč /osoba/noc (1noc); 450,- Kč/osoba/noc (2 a více nocí)

6) Stravování – zajišťuje si každý účastník samostatně. Stravování je možné si rezervovat
až po zaplacení konferenčního poplatku. Fakturu vystavuje Hotel Medlov.




oběd formou menu: 130,- Kč /1osoba
večeře formou menu: 100,- Kč /1osoba
raut v rámci společenského večera 12. května: 150,- Kč /1osoba

7) Program konference – Program bude zveřejněn po uzávěrce po přihlášení aktivních příspěvků
20. března 2016.
8) Parkovné 35Kč/auto/noc
Kontakty pro zajištění ubytování a stravování:
Hotel Medlov
Fryšava pod Žákovou horou 143
592 04
tel.: +420 602 143 144 (recepce hotelu)
E-mail: info@medlovhotel.cz
bližší informace o místě konání konference jsou k dispozici zde:

www.medlovhotel.cz

