Srdečně zveme na
mezinárodní workshop

Udržitelná sídla / Sustainable
Settlement
18.-19. října 2011 | Hostětín, Bílé Karpaty
Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a
zahrnutí principů udržitelného rozvoje urbanismu a pojetí městské a venkovské
krajiny.
Poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou tvorbu studentům
doktorského případně magisterského studia, pedagogům, expertům a
pracovníkům nevládních organizací.

Program
Úterý 18.10.
9,00 odjezd autobusem od Fakulty architektury, Poříčí 5, Brno
11,00 prohlídka rekonstruované MŠ v obci Pitín
(www.http://www.pitin.cz/cz/show/295*Rekonstrukce-MS)
12,00 ubytování a oběd v Centru Veronica Hostětín
14,00 exkurze po modelových projektech v Hostětíně
18,00 večeře
20,00 diskusní večer
Středa 19.10.
9,00 zahájení konferenčního programu – příspěvky účastníků
13,00 oběd
14,00 odjezd autobusu do Brna
V pondělí 17.10.2011 nabízíme účastníkům worshopu možnost bezplatné účasti
na přednáškovém cyklu zahraničních expertů na Fakultě architektury VUT v
Brně (Poříčí 5, 639 00 Brno), jenž nese také název Sustainable Settlement a na
který bude workshop v Hostětíně navazovat.

Přípravný tým konference
Přípravný výbor: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D, Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,
Ing. arch. Petr Novák, Fakulta architektury VUT Brno || RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický
institut Veronica.
Workshop je pořádán v rámci projektu OP VK Inovace magisterského a bakalářského studijního programu
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Pořadatel
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Organizátor
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice | tel. 572 641 855 | stanislava.hasonova@veronica.cz |
www.hostetin.veronica.cz, kontaktní osoba: Stanislava Hasoňová

Přihlášky a příspěvky
Jednacím jazykem workshopu je angličtina. Přednáška účastníka workshopu a
článek do sborníku je tedy vyžadován v anglickém jazyce.
Uzávěrka přihlášek: 6. září (po dohodě s organizátory lze termín prodloužit)
Uzávěrka příspěvků do sborníku: 16. září nebo dle domluvy s organizátory
Uzávěrka přihlášek pro účastníky bez příspěvku: 10. října nebo do naplnění
kapacity
Více informací naleznete na

www.hostetin.veronica.cz a

a na

www.fa.vutbr.cz
Sborník
Referáty účastníků budou otištěny ve sborníku. Sborník vyjde v černobílé podobě, bude
opatřen ISBN. Všechny přijaté příspěvky budou před vytištěním sborníku recenzovány,
nebudou ale jazykově upravovány. Organizátoři si vyhrazují právo příspěvek neotisknout
a účastníka do konference nezařadit, pokud podmínky nebudou dodrženy. Termín
odevzdání příspěvků do sborníku: 16. září
Přihlášeným budou zaslány bližší pokyny pro zpracování příspěvku, jsou rovněž
uvedeny na webových stránkách organizátora konference.

Organizační pokyny
Ubytování
Konference se koná v Centru Veronica Hostětín. Účastníci workshopu budou ubytováni
v Hostětíně přímo v budově vzdělávacího střediska, případně v hostětínské turistické
ubytovně. Účastníkům s příspěvkem hradí ubytování pořadatel. Cena ubytování pro
účastníky bez příspěvku: 330 Kč/os./noc.
Stravování
Snídaně, obědy a večeře budou k dispozici přímo v budově vzdělávacího střediska.
Účastníkům s příspěvkem hradí stravu pořadatel. Cena stravného pro účastníky bez
příspěvku: 670 Kč/os. (snídaně, 2x oběd, 2x svačina, večeře, nápoje).
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Závazná přihláška na konferenci
Závazná přihláška je součástí této pozvánky nebo si ji můžete stáhnout z webových
stránek organizátora.
Uzávěrka přihlášek je 6. září 2011. Po tomto termínu je nutno domluvit svoji případnou
účast na konferenci přímo s organizátory.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek se neplatí.
Účastníci workshopu bez příspěvku hradí ubytování a stravné v celkové výši 1 000 Kč po
potvrzení přijetí přihlášky bezhotovostním převodem na č. účtu 1342270339/0800,
variabilní symbol 20111018.
Harmonogram
Uzávěrka přihlášek – 6. září
Uzávěrka příspěvků do sborníku – 16. září
Mezinárodní workshop – 18.- 19. října
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Závazná přihláška
Přihlášku můžete vyplnit v tištěné podobě či elektronicky, popř. potřebné informace
zaslat e-mailem. Kontaktní adresa: stanislava.hasonova@veronica.cz / tel.: 572 641
855 / Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, p. Bojkovice.
Zúčastním se konference „Udržitelná sídla“ 18.-19. října 2011
Jméno a příjmení
Působiště | profese | organizace
Kontaktní adresa
E-mail
Tel. / mobil

Přihlašuji se k účasti

-

s příspěvkem (+ příspěvek do sborníku)

-

bez příspěvku

Název příspěvku

Anotace konferenčního
příspěvku (max. 750 znaků)
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Úhradu ubytování*a stravného*
zaplatím převodem z účtu číslo:

Vzkaz organizátorům

* jen pro účastníky bez příspěvku
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