Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i.

Pod patronací

České asociace geomorfologů

si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

STAV GEOMORFOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2014
23. – 25. 4. 2014
Teplice – hotel Panorama

1. cirkulář

Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na 14. ročník mezinárodní konference „Stav
geomorfologických výzkumů v roce 2014“, kterou pro Vás společně připravuje Katedra
geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ústav struktury
a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i.
Konference se uskuteční v lázeňském městě Teplice, nacházejícím se v kontrastním území,
které je na severu ohraničené hradbou Krušných hor a na jihu romantickou krajinou
neovulkanických vrchů Českého středohoří. Mezi oběma pohořími se pak tísní pánevní oblast,
v níž nacházíme otisky bohaté - ač mnohdy nevlídné - průmyslové historie regionu.
Na své si tak snad přijdou všichni geomorfologové, ale i zájemci z příbuzných oborů, kteří se
zajímají o tvářnost, genezi a dynamiku reliéfu krajiny, ať už z teoretického či aplikovaného
pohledu. Věříme, že nadcházející setkání pro Vás bude zdrojem nových poznatků, inspirace i
příjemných osobních setkání.
Pavel Raška a Jan Klimeš
za organizační výbor konference

Datum a místo konání konference
Konference se uskuteční ve dnech 23. až 25. dubna 2014 v hotelu Panorama v Teplicích
(http://www.tepgastro.cz/panorama.html), který se nachází přímo pod Doubravskou horou,
jednou z dominant města.

Organizační výbor
Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (UJEP)
Mgr. Martin Dolejš (UJEP)
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D. (UJEP)
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (ÚSMH)
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (ÚSMH)
Mgr. Tomáš Marek (ÚSMH)
Kontaktní informace
E-mail: geomorphology2014@gmail.com
Tel: +420 475283300
Pavel Raška
Katedra geografie, PřF, Univerzita J. E. Purkyně, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Důležité termíny
10. 12. 2013 1. cirkulář s pokyny k přihláškám a platbě
5. 1. 2014

2. cirkulář s pokyny k psaní abstraktu

20. 1. 2014

zaslání závazné přihlášky na konferenci

30. 1. 2014

uhrazení vložného

25. 2. 2014

zaslání abstraktu příspěvku

1. 4. 2014

3. cirkulář s finálním programem konference

Předběžný program
23. 4. 2014

24. 4. 2014
25. 4. 2014

9.00-13.00

registrace účastníků

13.00

slavnostní zahájení

13.10

vyžádané přednášky

15.00

předání cen ČAG o nejlepší studentskou kvalifikační práci

15.30

tisková konference: Čeští geomorfologové
oblastech - vysoká pohoří a arktické oblasti

16.00

prezentace v sekcích

18.00

zasedání České asociace geomorfologů

8.30-18.00

prezentace v sekcích

19.00

slavnostní zakončení konference a slavnostní večeře

8.00-16.00

exkurze - České středohoří

v chladných

Přihlášky, jednací jazyk
Přihlášky jsou součástí tohoto cirkuláře a jsou ke stažení také na stránkách České asociace
geomorfologů: http://www.geomorfologie.eu
Přihlášku je nutné zaslat do 20. 1. 2014 na e-mailovou adresu konference:
geomorphology2014@gmail.com
Hlavními jednacími jazyky jsou čeština a slovenština, akceptovány jsou také polština a
angličtina. Veškeré prezentace a postery je nutné připravit v anglickém jazyce.
Přednáškové místnosti jsou vybaveny standardní prezentační technikou (PC a dataprojektor).
Vložné a platby
Plná výše vložného byla stanovena na:

1300,- (55 €)

Snížené vložné* bylo stanoveno na:

1100,- (45 €)

*při registraci je nutné doložit status studenta
Vložné, které platí každý účastník kromě vyzvaných přednášejících, zahrnuje náklady na
vytištění konferenčních sborníků a exkurzních průvodců, nájem sálů, dopravu ne exkurzích a
slavnostní večeři 24.4. V případě, že jedna osoba (spolu)prezentuje více příspěvků, platí
vložné pouze jednou.
Platba z ČR: uhraďte nejpozději do 30. 1. 2014 převodem na účet:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Číslo účtu:

107-5195930277 / 0100

Variabilní symbol uveďte:

3225410002

Do poznámky pro příjemce uveďte:

jméno a příjmení plátce

Upozornění: bez uvedení variabilního symbolu a celého jména plátce není možné platbu identifikovat
a přiřadit konkrétní osobě.

Platba ze zahraničí v EURECH: uhraďte nejpozději do 30. 1. 2014 převodem na účet:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Číslo účtu:

107-5195930277 / 0100

IBAN:

CZ20 0100 0001 0754 8931 0217

SWIFT (BIC):

KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol uveďte:

3225410002

Do poznámky pro příjemce uveďte:

jméno a příjmení plátce

*Nelze-li variabilní symbol uvést, napište jej do poznámky před jméno a příjmení.
Upozornění: bez uvedení variabilního symbolu a celého jména plátce není možné platbu identifikovat
a přiřadit konkrétní osobě.

Daňový doklad obdržíte při registraci na místě konference.

Praktické rady
Jak se k nám dostanete?
- účastníci z ČR a SR přes Prahu

(a) po dálnici D8, dále po E55 do Teplic
(b) vlakem přes Ústí nad Labem (spoj pokračující na
Cheb)

- účastníci z Německa

(a) po dálnici A17 (D8) a dále po R63
(b) vlakem do Ústí nad Labem, přestup směr Teplice

- účastníci z Polska

(a) přes Prahu (viz výše)
(b) po dálnici A4 do Drážďan, dále po A17 (D8) a R63

Jak se ubytovat?
Rezervaci ubytování předem a platbu na místě provádí každý účastník sám.
Hotel Panorama pro účastníky konference nabízí slevovou cenu ubytování:
osoba/noc na 1lůžkovém pokoji:

550,- (ca 22 €)*

osoba/noc na 2lůžkovém pokoji:

450,- (ca 18 €)*

*včetně snídaně formou bufetu
Pro uplatnění slevy je nutné k objednávce připojit heslo „konference_CAG“

Těšíme se na viděnou!

