
Důležité informace pro účastníky AT 
konference 2009 

 

Základní informace 

1. Prosíme účastníky konference, aby nosili visačky na viditelném místě po celou dobu konaní 

akce (z bezpečnostních důvodů v rámci objektu VZ).  

2. Prosíme účastníky, aby na odborný program chodili včas (platí i pro první ranní blok od 9.00 

hodin). Pozdní příchody ruší jak přednášející, tak posluchače. 

3. Oficiální zahájení konference proběhne v pondělí  1.6. 2009 od 9:30. 

4. Registrace konference bude otevřena od neděle 31. 5. 2009 od 15:00. 

5. V celém prostoru recepce, hlavního sálu, kinosálu, salónků a kavárně bude k dispozici WIFI 

připojení na internet (pro účastníky konference zdarma). 

6. Registrační poplatek na konferenci je povinný pro všechny účastníky (i přednášející). 

7. Kouření je v celém objektu zakázáno. Kouřit je možné pouze na vyhrazených místech – před 

vchodem do hotelu a v kavárně. 

8. Studenty (hradící studentský poplatek) prosíme o prokázání se studijním průkazem (ISIC) 

nebo VŠ indexem. Studentský registrační poplatek se vztahuje na studenty denního studia 

(pregraduální studium) a na interní studenty postgraduálního studijního programu (Ph.D. 

studenti).   

Odborný program 

1. Vývěskové sdělení (postery) – prosíme účastníky o instalaci sdělení na zeď v zadní části 

hlavního sálu, před zahájením konference, resp. v přestávkách. Poster je možné upevnit 

pomocí lepící pásky (k dispozici na registraci). Poster by měl mít maximální rozměry 2m (v) x 

1m (š). 

2. Přednášející prosíme, aby se dostavili do sálu minimálně 10 minut před zahájením bloku a 

nahráli svoji prezentaci do PC (ve spolupráci s moderátorem/ technikem). Používejte prosím 

CD disk nebo flash disk (nikoliv disketu). 

3. Z konference bude vydán sborník vybraných příspěvku (supplementum Časopisu adiktologie), 

který obdrží účastníci konference poštou v průběhu srpna/ září. 

Doprava 

1. Pro účastníky ubytované v okolních zařízeních, rádi zabezpečíme individuální dopravu do VZ 

Měřín a zpět. Konkrétní požadavky na dopravu prosím nahlaste minimálně den předem na 

registraci.  Informovat se můžete také předem na emailu info@atkonference.cz 

2. Pro účastníky, kteří nemají individuální dopravu na konferenci (v neděli 31. 5. příjezd a 

čtvrtek 4. 6. Odjezd) zabezpečíme dopravy z okolních autobusových a vlakových zastávek. 

Více informací k dispozici na www.atkonference.cz, případně nás prosím kontaktujte na 

info@atkonference.cz. 



Doprovodní program 

1. Pro účastníky konference bude k dispozici bazén, sauna a vodní atrakce (vše v plném rozsahu, 

nikoliv jako v loňském roce). Vstup do vodného světa je po prokázání se jmenovkou zdarma. 

Otevírací hodiny – neděle 9.00 – 20.00h, jiné dny 9.00 – 21.00 hodin. 

2. V úterý se bude konat sportovní, doprovodní program konference – turnaj v bowlingu a 

fotbalový turnaj. Pro více informací sledujte www.atkonference.cz 

3. Pro účastníky konference bude k dispozici restaurační zařízení „Mořská panna“, a to v časech 

(uvádíme čas otevření, čas zavírání není přesně daný (minimálně však do 24.00): neděle – od 

18.00, pondělí od 21.00, úterý od 18.00. Dále je k dispozici pro účastníky „Country salon“ (v 

neděli a pondělí zavřeno). 

4. Společenský program bude začínat v neděli (31. 5.) od 19 hodin v kinosálu projekcí tematicky 

zaměřeného filmu (pro podrobnosti o společenském programu prosím sledujte 

www.atkonference.cz). V pondělí proběhne vyhlášení Ceny Jaroslava Skály a Studentské ceny 

Adiktologie (následovat bude raut), v úterý proběhnou sportovní turnaje, ve středu koncert 

kapely, raut a následné posezení u ohně). 

Ubytování a stravování 

1. Snídaně, obědy a večeře je možné si zakoupit přímo na recepci VZ Měřín, vždy minimálně 

jeden den předem. 

2. Výdej stravy bude probíhat v časech: snídaně 8.00 – 9.00; oběd 12.30 – 14.00 hodin; večeře 

17.30 – 19.00 hodin. 

3. Coffee breaky budou k dispozici každý den v prostorách předsálí hlavního sálu (u schodů 

směřujících k hlavnímu sálu) a to dopoledne (10.30 hodin) a odpoledne (15.30 hodin). 

4. Prosíme účastníky konference o vyklizení pokojů před odjezdem (zejména ve čtvrtek) do 9.00 

hodin! 

5. Ubytování i strava se platí v hotovosti při příjezdu na recepci hotelu. Registrační poplatek se 

platí převodem na účet (prosím mějte sebou potvrzení o zaplacení!), nebo v hotovosti na 

registraci (v prostorech recepce hotelu). 

 


