OBSAH KONFERENCE
PŘEDNÁŠKY
Zajímavé přednášky z různých oblastí ergonomie
zařazeny do čtyř tematických sekcí: ergonomie v
praxi, fyzická zátěž na pracovištích a v každodenním
životě, rizika a hrozby z pohledu psychické zátěže a
nástroje a produkty pro podporu ergonomie.
WORKSHOPY
Můžete využít možnost vyzkoušet zajímavé
technologie pro podporu ergonomie od společností
Premedis a CEIT.
CENA ZA PŘÍNOS V OBLASTI ERGONOMIE
V ČR A SR
Každoroční ocenění těch, kteří se zasloužili
o výrazný rozvoj a implementaci ergonomie
v Čechách a na Slovensku.
EXKURZE
Prohlídka areálu bývalých železáren Dolní Vítkovice
nebo návštěva Světa techniky.

DOPROVODNÉ AKTIVITY
Součástí konference jsou PREZENTACE FIREM
přímo v prostorách přednáškové místnosti.
Nabízíme vám možnost prezentovat vlastní
produkty nebo služby.
Pro každého zájemce o prezentaci firmy bude
k dispozici stůl, elektrická přípojka a WiFi.
K dispozici je také nákladní výtah.
Výstupem z konference bude RECENZOVANÝ
SBORNÍK prezentovaných i neprezentovaných
příspěvků. V případe zájmu je možné zaslat článek
zpracovaný dle pokynů na publikování.
V případe zájmu je možné v prostorách konference
umístit REKLAMNÍ BANNERY, PROPAGAČNÍ
PŘEDMĚTY A MATERIÁLY. Reklamu je možné
publikovat i ve sborníku z konference.
Konkrétní požadavky je možné dohodnout
individuálně prostřednictvím e-mailu
office@ergonomicka.sk nebo telefonicky na čísle
+421-41-513 2704.

PROGRAM KONFERENCE
Středa 29. 11. 2017
od 9,00 Registrace
10,30
11,30
13,15
14,00
15,30
17,15
17,30
18,30
19,00

Zahájení konference a úvodní vystoupení
1. blok přednášek
Oběd
Exkurze
2. blok přednášek
Přestávka
3. blok přednášek
Cena za přínos v oblasti ergonomie v ČR a SR
Neformální diskuse a společné posezení

Čtvrtek 30. 11. 2017
08,30 4. blok přednášek
10,15 Přestávka
10,30 Paralelní workshopy
12,30 Ukončení konference, oběd
Mezi jednotlivými bloky přednášek budou
přestávky pro občerstvení. Neformální diskuse je
spojená s večeří a společným posezením.

CENÍK KONFERENCIE
Účastnický poplatek: 120 Eur
96 Eur pro členy ČES a SES
Poplatek pro vystavovatele:
50 Eur + účastnický poplatek
Poplatek za uveřejnění neprezentovaného
příspěvku:
50 Eur
Exkurze, publikování prezentovaného příspěvku,
občerstvení, obědy i večeře jsou zahrnuty
v účastnickém poplatku.
Ubytování a dopravu si účastníci pořizují i hradí na
vlastní náklady.
Parkování v místě konference je zdarma.
Údaje pro platbu (detailní informace v přihlášce)
IBAN: SK66 0200 0000 0024 7997 5158
SWIFT: SUBASKBX
Variabilní symbol: IČO organizace

Příjemce není plátcem DPH

