6. mezinárodní konference
6th International Conference

Využití laserů v průmyslu
Laser Applications in Industry

Conference guide
Moving station Plzeň,

April 8-9, 2019

Místo/Venues
Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí
GPS: 49°44'25.1"N 13°22'00.1"E

Google maps: P9R8+4M Plzeň

http://www.johancentrum.cz/aktuality-ag1/

Ubytování a společenský večer / Accomodation and social event:
HOTEL VICTORIA
Borská 19, 30100 Plzeň
Tel: +420 377 221 010
E-mail: hotel@hotel-victoria.cz
web: www.hotel-victoria.cz
Heslo pro registraci se slevou: LASER2019

PŘIHLÁŠKA

Využití laserů v průmyslu
8.-9. duben 2019, Plzeň
Jméno a příjmení........................................
Organizace: …...........................................
Adresa:.......................................................

....................................................................
....................................................................
Tel: ….........................................................
e-mail: …...................................................

❖ účast na konferenci (13.-15.3.)

ano-ne

vložné 4000,- Kč (150,-Euro) včetně DPH při zaplacení do 22.3.2019
vložné 3000,- Kč (110,-Euro) včetně DPH pro prezentující při zaplacení do 22.3.2019
vložné 4500,- Kč (165,-Euro) včetně DPH při zaplacení na místě

❖ prezentace firmy

ano-ne

❖ mám zájem prezentovat poster s názvem:

❖ mám zájem přednést konferenční příspěvek s názvem:

.................................................................
(přihlášené přednášky podléhají recenznímu hodnocení)

REGISTRATION FORM
Prefered on line registration http://www.raptech.cz/conference

Laser Applications in Industry
8th – 9th April 2019, Moving station, Pilsen, CZ
Name and surname: .....................................
Organization: …...........................................
Address: ....................................................

....................................................................
Phone: ….........................................................
E-mail: …...................................................

❖ Conference (8th – 9h March)

yes - no

Conference fee:
early bird till March 22th CZK 4000 (EUR 150) including VAT
early bird till February 22th CZK 3000 (EUR 110) including VAT for speakers
on place CZK 4500 (EUR 165) including VAT

❖ I wish attend a tour

yes - no

❖ Company exhibition

yes - no

❖ I intend to give a talk entitled:

.................................................................
(Submitted papers are subject to a peer review. Selected papers will be included in conference
proceedings published with an ISBN number.)

Důležité termíny / Key Dates
8.3. – rezervace ubytování
22.3. – zaslání abstraktů
22.3. – poslední možnost přihlášení
8.4. – zahájení konference

8th March – accommodation booking
22 th March – abstracts submission
22th March – closing date for registration
8th April – conference opening

Vložné / Fee
Zahrnuje tištěný sborník abstraktů, občerstvení po dobu konference, společenský
večer. Vložné uhraďte na účet České spořitelny 4193825399/0800 (variabilní symbol:
IČ firmy nebo rodné číslo).
The fee includes abstracts in the printed form, refreshments and a social evening.
Please send the fee for payments in EURO with your organization’s identification number
as the payment code to bank account in Česká spořitelna a.s.:
IBAN: CZ05 0800 0000 0041 9382 5399, SWIFT: GIBACZPX
Prezentace firem / Company promotion
Zájemci z řad výrobců a uživatelů laserů mohou využít konference pro prezentaci
firmy formou reklamy ve sborníku nebo výstavy v atriu přednáškového sálu.
Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.
Producers and users of laser equipment may promote their companies by
advertisements in the conference proceedings or through an exhibition set up in the
foyer. More information available on request, please, contact organizers.
Ubytování / Accommodation
Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně. Pro zájemce je zajištěna ubytovací
kapacita v HOTEL VICTORIA, s rezervací do 18.2.2017 za zvýhodněné ceny
(jednolůžkový pokoj 950,-Kč, dvoulůžkový pokoj 1450,-Kč za noc). Pro rezervaci
použijte heslo: LASER2019.
Participants are expected to arrange their own accommodation. Discounted
accommodation is available in HOTEL VICTORIA (single room – CZK 950, two-bed
room – CZK 1,450 per night). The rooms are pre-booked until 18th February 2017.
When booking, please use the booking code: LASER2019.

Předběžný program / Preliminary programm
Pondělí / Monday 8.4.
8:00 Registrace/ Registration
9:00 Zahájení
Vývoj a současný stav laserových technologií/ Development and state of the art of laser technologies
Automatizace a robotizace/ Automatization and robotization
Oběd/Lunch
Navařování laserem /Laser metal deposition
Aditivní výroba/ Additive manufacturing

Společenský program/Social program
19:00 Společenský večer/conference diner
Úterý / Tuesday 9.4.

Konference /Conference

Elektronový paprsek / Electron beam
Kalení laserem / Laser hardening
Laserové svařování / Laser welding
Mikroobrábění, značení, řezání/ Micromachining, marking, cutting
15:00 Ukončení akce/Conference closing

Kontakty / Contacts
Doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD., IWE
RAPTECH s.r.o.,
U Vodárny 473, 330 08 Zruč-Senec
tel.: +420 728 988 828
E-mail: nemecek@raptech.cz

