Kutnohorský experiment
Studentská konference radiologické fyziky III

2017
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT ve
spolupráci s Nemocnicí Na Homolce – Oddělením
lékařské fyziky Vás srdečně zve na třetí ročník
Studentské konference radiologické fyziky, která se
uskuteční

4. – 6. 10. 2017 v Galerii Středočeského
kraje v Kutné Hoře (GASK)

Tato

vědecká

konference

je

určena

radiologickým

fyzikům,

pregraduálním i postgraduálním studentům a všem odborníkům z oboru
klinická dozimetrie, radiologická fyzika a radiobiologie. Konference
zahrnuje všechny tři hlavní obory radiologické fyziky: radioterapii,
radiodiagnostiku a nukleární medicínu, jakož i všechny přidružené
vědecké obory týkající se dané problematiky.
Pro letošní ročník konference, kde budou prezentovány výsledky
vědecké a výzkumné činnosti studentů a poznatky odborníků z praxe
v oblasti radiologické fyziky, jsme vybrali krásné prostory bývalé
jezuitské koleje v Kutné Hoře zapsané na seznamu kulturního dědictví
UNESCO.
Pro všechny účastníky je připraven rovněž výběr kulturních
programů a zážitků:
1) prohlídka Českého muzea stříbra, jejíž součástí je exkurze do
dolů na stříbro (čtvrtek odpoledne)
2) noční prohlídka Kostnice v Sedlci (čtvrtek večer)
3) prohlídka galerie v GASK (pátek poledne)
Zájem o tyto kulturní akce prosím potvrďte v přihlášce na
konferenci (uveďte prosím konkrétně, kterých programů se chcete
zúčastnit). Je možné se přihlásit na všechny kulturní akce, ovšem
kapacity jsou omezené a tak registrace budou probíhat až do vyčerpání.
Očekáváme, že budeme moci opět tyto kulturní akce nabídnout v rámci
registračního
konference.

poplatku

díky

dobrému

sponzorskému

zajištění

Důležité termíny:
1. 6. 2017 otevření registrace účastníků
1. 9. 2017 uzávěrka přihlášek k aktivní účasti
15.9. 2017 zaslání abstraktů
15. 9. 2017 uzávěrka přihlášek na konferenci
4. – 6. 10. 2017 konference
Aktuální informace lze nalézt na:
http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/konference-rf-2017
Přihlášku na konferenci proveďte prostřednictvím e-mailu:
josef.novotnyml@homolka.cz
petra.kozubikova@gmail.com
V přihlášce uveďte prosím své jméno, titul, datum narození,
zaměstnavatele (adresu a IČ zaměstnavatele) a zájem o konkrétní
kulturní akce.
V případě aktivní účasti uveďte přesný název příspěvku,
spoluautory, název instituce, formu prezentace (přednáška, poster)
apředpokládaný čas na prezentaci (15 min nebo 30 min).
Registrační poplatek (pro studenty ČVUT příslušného zaměření bez poplatku):
do 1. 8. 2017

500,- Kč

do 15. 9. 2017

800,- Kč

Platbu prosím proveďte na účet ČVUT FJFI číslo:
19-5373100277/0100
Komerční banka, Spálená 51, Praha 1, 110 00
Jako variabilní symbol uveďte: 8401621707
Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno.

Akreditace konference:
Předpokládáme schválení této akce výborem ČSFM a její zařazení
do kreditního systému celoživotního vzdělávání.
Ubytování:
V hotelu U Kata ***, ke kterému vede 15 minutová procházka přes
historické centrum Kutné Hory. Hotel, který prošel v roce 2010
celkovou rekonstrukcí nabízí stylově zařízené pokoje a moderní
wellness centrum.
Pro

účastníky

konference

je

ubytování

poskytováno

za

zvýhodněnou cenu včetně snídaně 610 Kč/noc/osobu (dvou
a třílůžkové pokoje) nebo 900 Kč/noc/osobu (jednolůžkové pokoje).
Při rezervaci ubytování v hotelu uveďte, že se jedná o akci
„Studentská konference radiologické fyziky 2017“.

Předběžný program:
4. 10. 2017
Příjezd účastníků a registrace v GASK
Společenský večer v GASK
5. 10. 2017
Odborný program
Pohlídka "České muzeum stříbra" - exkurze do dolů
Raut v Hotelu U Kata
Noční prohlídka Kostnice v Sedlci
6. 10. 2017
Odborný program
Prohlídka galerie v GASK
Ukončení konference a odjezd účastníků.

