Spole nost pro ekologickou stabilitu krajiny - SESK
eská spole nost pro krajinnou ekologii – IALE-CZ
Mendelova univerzita v Brn

Zam ení seminá e
Téma: Realizace ÚSES – zkušenosti a poznatky z praxe z r zných pohled

edb žný program seminá e

po ádají
21. ro ník mezinárodního seminá e

st eda 7. 9. 2022
09:00–10:00
Registrace ú astník
10:00–10:15
Slavnostní zahájení, organiza ní záležitosti
10:15–11:30
Blok referát
11:30-12:30
Panelová diskuse
12:30–14:00
Ob d
14:00–15:10
Blok referát
15:10–15:30
P estávka
15:30–16:10
Blok referát
16:10–17:10
Panelová diskuse
17:10-17:30
Shrnutí
(zm na programu vyhrazena)
tvrtek 8. 9. 2022
8:00–15:00 EXKURZE – Šardice

ÚSES – zelená páte krajiny
ve dnech

7. – 8. zá í 2022
Mendelova univerzita v Brn , Zem
lská 1
Auditorium maximum, budova A, p ízemí
*******************************************************

Podrobný program seminá e bude postupn
(http://www.uses.cz).

aktualizován na internetu

Závazné termíny
Zaslání závazné p ihlášky do 12. 8. 2022 (p ihlášeným po tomto termínu
nem žeme garantovat zajišt ní ubytování).
astnický poplatek
Poplatek pasivního ú astníka je 1500,- K (v cen je i exkurze).
Slevy: studenti denního studia a lenové SESK platí snížený ú astnický
poplatek 500,- K , lenové CZ-IALE, KA, KAIT 1000,- K .
astník, který má p ihlášen poster, platí ú astnický poplatek 1000,- K (v
ípad více autor platí sleva pouze pro prvního).
V poplatku nejsou zahrnuty výdaje na ob d a ubytování.

Stravování
Pro zájemce bude 7. 9. 2022 zajišt n ob d v menze v areálu Mendelovy univerzity
v Brn (platí se na míst p i registraci 7. 9. 2022, cena bude up esn na). V dob
exkurze 8. 9. 2022 není ob erstvení zajišt no.
Ubytování
Pro zájemce bude k dispozici ubytování na kolejích Mendelovy univerzity (3žkové, 2-l žkové a 1-l žkové pokoje bu kového systému). Platí se p ímo na
míst na recepci kolejí.
Zajišt ní stravování a ubytování m žeme garantovat pouze pro p ihlášené do
termínu 12. 8. 2022.
Na p ednesení vyžádaných p ísp vk bude vymezeno cca 15 - 20 minut. Po
každém tematickém bloku prob hne panelová diskuse za ú asti všech
ednášejících.
Sborník p ednesených p ísp vk ve form prezentací bude k dispozici
v elektronické verzi na stránkách www.uses.cz po skon ení seminá e.
Organiza ní výbor
Ing. Darek Lacina
Ing. Daniel Doubrava
RNDr. Josef Glos
Ing. Martina Urbanová
Ing. Hana Trtílková

Formulá p ihlášky zasílejte v elektronické podob na adresu:
Daniel.Doubrava@AgroprojektPSO.cz
Kontaktní informace
E-mail:

darek.lacina@prokr.cz

Poštovní adresa:

Spole nost pro ekologickou stabilitu krajiny, z.s.
Vranovská 102
614 00 Brno
+420 775 321 968
Daniel.Doubrava@AgroprojektPSO.cz

Telefon:

+420 776 675 229

V p ípad nep íznivé epidemiologické situace se uskute ní seminá on-line
formou.

