ČESKÁ VAKUOVÁ SPOLEČNOST
společně s
Centrem nanobiologie a strukturní biologie MBÚ
AV ČR,v.v.i. a
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
oznamují:

LETNÍ ŠKOLA
VAKUOVÉ TECHNIKY 2019
se koná ve dnech 27. – 30. května 2019
v konferenčním centru MBÚ AVČR
na zámku Nové Hrady v Jižních Čechách
Téma letní školy:
Systémy vysokého a ultravysokého vakua a jejich aplikace

Česká vakuová společnost
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 27. – 30. května 2019
v konferenčním centru MBÚ AVČR na zámku Nové Hrady v krásném
prostředí jihočeské krajiny v těsné blízkosti našich jižních hranic.
Letošním tématem LŠVT „Systémy vysokého a ultravysokého vakua a jejich
aplikace“ volně navazujeme na loňskou letní školu, která se zabývala
základy vakuové techniky a některými metodami získávání nízkých tlaků.
Stručné anotace přednášek bude možné nalézt v průběhu dubna na
webových stránkách ČVS. Součástí LŠVT 2019 bude i tradiční firemní večer.
Konferenční centrum se nachází v objektu zámku Nové Hrady v Jižních
Čechách v blízkosti rakouských státních hranic v turisticky oblíbené oblasti.
Zámek a jeho okolí nabízí řadu možností na aktivní využití volného času.
Bližší informace budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek ČVS
– www.vakspol.cz, kde se bude možné na letní školu přihlásit. Rozesílání
cirkuláře s organizačními podrobnostmi LŠVT 2019 a spuštění přihlašování
na letní školu předpokládáme přibližně jeden měsíc před začátkem konání
školy.
Předběžné ceny:
Vložné LŠ: 1100 Kč pro individuální členy ČVS a pro zaměstnance
kolektivních členů ČVS, 800 Kč pro studenty - členy ČVS, 1000 Kč pro
ostatní studenty a 1300 Kč pro ostatní účastníky. Pro každého účastníka
bude zajištěno ubytování (510 Kč/noc, 410 Kč/noc pro studenty) a stravování
(snídaně je v ceně ubytování, oběd 180 Kč, večeře 165 Kč).
WEB stránky ČVS: www.vakspol.cz
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