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VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍ PREZENTACE

CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ

GENERÁLNÍ PARTNER

Foto: AGC Glass Europe

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INTERNETOVÉ PORTÁLY

Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.



POŘADATEL SEMINÁŘE

Stavokonzult, Za Viaduktem 429, 400 01 Ústí nad Labem
email: jaroslava.stolova@stavokonzult.cz
Tel.: 475 205 352, fax: 475 602 094
Kontaktní osoby:
Jaroslava Štolová GSM: +420 777 769 719

ODBORNÝ GARANT

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Ing. Iveta Jiroutová, ředitelka pobočky Praha - tel.: 286 019 436, e-mail: jiroutova@tzus.cz

ČESTNÝ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁŘE

Ing. Iveta Jiroutová, TZÚS Praha, s. p., pobočka Praha
Ing. Pavel Rubáš, PhD, TZÚS Praha, s. p., pobočka Teplice
Ing. Pavel Zeman, TZÚS Praha, s. p., pobočka České Budějovice
Ing. Radka Sedmidubská, TZÚS Praha, s. p., pobočka Praha
Jaroslava Štolová, Stavokonzult, organizační garant

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY (PŘEDNÁŠENÁ TÉMATA)

1. Technické normy, předpisy a jejich změny, požadavky na okna, dveře a jejich komponenty
2. Nové technologie, materiály a jejich vliv na technické vlastnosti otvorových výplní
3. Úspora energie
4. Ochrana proti hluku
5. Technologie montáže
6. Životnost a údržba otvorových výplní

Celostátní odborný seminář je určen výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a pří-
slušenství, stavebním a montážním fi rmám, stavebníkům a investorským organizacím.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

30. ČERVNA 2010

uzávěrka přihlášek (anotací) příspěvků - přihlášky příspěvku ke stažení 
na www.stavokonzult.cz
uzávěrka partnerských programů prezentace (generální partner, hlavní partner)

2. ČERVENCE 2010

Zasedání čestného přípravného výboru semináře (výběr přednášek a sestavení programu)
TZUS Praha, s.p. Prosecká 76a, Praha 9, Prosek, (zasedací místnost v 1. p)

DO 5. ZÁŘÍ 2010

Dodání příspěvků a inzerce do sborníku
(Žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současná s ozná-
mením o přijetí příspěvku. Šablona bude ke stáhnutí na www.stavokonzult.cz)

DO 15. ŘÍJNA 2010 (DO 15:00)

Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do sídla pořadatele Ústí nad Labem

20. ŘÍJNA 2010 (14:00–15:00)

Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do KC Aldis Hradec Králové



NABÍKA MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE:

Položka měrná 
jednotka

cena 
za jednotku 

bez DPH

cena 
za jednotku 
včetně DPH

Generální partner akce /pouze 1/: 10x vstup na  akci v  reži-
mu čestný host (účast na akci, vstup do vyhrazeného salonu 
s občerstvením pro čestné hosty, přednášející a přípravný vý-
bor, obědy, večerní diskusní setkání) 10x sborník akce v tiště-
né podobě, vystoupení v  programu první den akce, v  délce 
do 20-ti minut, výroba a umístění plachty nebo vlajky o roz-
měru do 4 m2 v čele sálu, barevné logo v prezentačních ma-
teriálech (závěrečná pozvánka, inzerce v  médiích, sborník), 
příspěvek do sborníku v délce do 4 stran, distribuce prezen-
tačních materiálů do formátu A4 a hmotnosti 250g do tašek 
účastníků, celostránkový plnobarevný inzerát na první vnitř-
ní straně obálky sborníku, inzerát ve sborníku 1 strana barev-
ně + 1 strana černobíle, prezentace na  velkoplošné projekci 
v přestávkách mezi bloky (1 stránka Power Point, 30 s. rotace), 
3 x stůl a 2 židle, 5 m2 volného prostoru v předsálí, sleva 50 % 
z ceníkových cen položek skupiny prezentace v předsálí, 50 % 
z ceníkových cen inzerce ve sborníku akce.

85 000 Kč 102 000 Kč

Hlavní partner akce: 5x vstup na  akci v  režimu čestný host 
(účast na akci, vstup do vyhrazeného salonu s občerstvením 
pro čestné hosty, přednášející a  přípravný výbor, obědy, ve-
černí diskusní setkání) 5x sborník akce v tištěné podobě, umís-
tění dodaného loga na plastovém nosiči nebo plachtě do roz-
měru 2 m2 v čele sálu, barevné logo v prezentačních materiá-
lech (závěrečná pozvánka, inzerce v médiích, sborník), příspě-
vek do sborníku v délce do 4 stran, distribuce prezentačních 
materiálů do formátu A4 a hmotnosti 100g do tašek účastní-
ků, inzerát ve sborníku 1 strana barevně + 1 strana černobíle, 
prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách mezi bloky 
(1 stránka Power Point, 30 s. rotace), 2 x stůl a 2 židle, 2 m2 vol-
ného prostoru v předsálí, sleva 25 % z ceníkových cen položek 
skupiny prezentace v předsálí, 25 % z ceníkových cen inzerce 
ve sborníku akce.

55 000 Kč 66 000Kč

Partner akce: 3 x vstup na  akci v  režimu čestný host (účast 
na  akci, vstup do  vyhrazeného salonu s  občerstvením pro 
čestné hosty, přednášející a  přípravný výbor, obědy, večerní 
diskusní setkání) 3 x sborník akce v tištěné podobě, umístění 
dodaného loga na plastovém nosiči nebo plachtě do rozmě-
ru 2 m2 v prostoru sálu, černobílé logo v prezentačních mate-
riálech (závěrečná pozvánka, inzerce v médiích, sborník), dis-
tribuce prezentačních materiálů do  formátu A4 a hmotnosti 
100 g do tašek účastníků, inzerát ve sborníku 1 strana černo-
bíle, prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách mezi 
bloky (1 stránka Power Point, 30 s. rotace) 25 % sleva z ceníko-
vých cen položek skupiny prezentace v předsálí.

25 000 Kč 30 000 Kč

PREZENTACE FIREM - PŘEDSÁLÍ

Stůl 80 x 80 cm + 2 židle ks 5 000 Kč 6 000 Kč 

Stůl 80 x 80 cm ks 4 200 Kč 5 040 Kč

El. přípojka 1 fáze 16 A ks 700 Kč 840 Kč

židle navíc ks 300 Kč 360 Kč

1 mb šířky vlastního propagačního panelu bm 4 000 Kč 4 800 Kč

1m2 volné plochy pro vystavení exponátů, pro stavbu prezentačního stánku m2 4 500 Kč 5 400 Kč



VYSTOUPENÍ V PROGRAMU AKCE

Komerčně odborné vystoupení do 20-ti minut 
(omezený počet vystoupení, přednostně hlavní partneři) 20 minut 10 000 Kč 12 000 Kč

INZERCE SBORNÍK (VELIKOST STRANY 292 x 205 mm)

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) podkla-
dy v elektronické formě 5 300 Kč 6 360 Kč

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) součas-
ně s  komerčním vystoupením v  programu akce (cena nezahrnuje komerč-
ní vystoupení)

3 800 Kč 4 560 Kč

INZERÁTY VE SBORNÍKU (ZÁKLADNÍ FORMÁT = VELIKOST STRANY 292 X 205 mm)

barevný inzerát na poslední stránce obálky, 1 strana 10 500 Kč 12 600 Kč

barevný inzerát na druhé stránce obálky, (1. vnitřní strana sborníku) 1 strana 10 500 Kč 12 600 Kč

barevný inzerát na předposlední stránce obálky, 1 strana 9 000 Kč 10 800 Kč

barevný inzerát v redakčních stranách, 1 strana 8 000 Kč 9 600 Kč

černobílý inzerát na konci sborníku, 1 strana 2 500 Kč 3 000 Kč

výroba inzerátu na zakázku dohodou

při 2 a více inzerátech v 1 sborníku sleva 15%

DISTRIBUCE FIREMNÍCH MATERIÁLŮ

pevně spojené stránky prezentačních materiálů, fi remní publikace, brožury do formátu A4, vkládání do tašek účast-
níkům

1 materiál do 100 g (do počtu 350 kusů) ks 3 000 Kč 3 600 Kč

1 materiál od 101 g  do 250 g ks 4 000 Kč 4 800 Kč

1 materiál od 251 g do 500 g ks 5 000 Kč 6 000 Kč

každý další materiál ks 3 000 Kč 3 600 Kč

Vkládání materiálu v počtu větším než 350 kusů, příplatek k základní ceně 1 000 Kč 1 200 Kč

UMÍSTĚNÍ LOGA FIRMY V SÁLE BĚHEM KONÁNÍ AKCE

logo 2x1m na plachtě včetně výroby (podklady v elektronické podobě, CO-
REL, EPS, AI vše v křivkách), plastový nosič po akci přechází do vlastnictví ob-
jednatele

2 m2 6 500 Kč 7 800 Kč

umístění hotového loga (deska, banner - plachta), pouze po předchozí do-
mluvě 2 m2 3 500 Kč 4 200 Kč

PREZENTACE V PŘEDSÁLÍ

Do předsálí jednacího sálu konference lze umístit stoly, židle, prezentační stojany, data-
projektory a promítací plátna či další prezentační pomůcky. V předsálí je zároveň umístěn 
stůl s občerstvením. Pořadí jednotlivého umístění bude korespondovat s datem objed-
návky a úhrady objednaného prostoru. Prostorové možnosti jsou omezeny.

INZERCE VE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ

K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijí-
máme hotová data o rozměrech strany 292 mm výška 205 mm šířka. Jedná se o čistý roz-
měr bez ořezu. Žádáme o dodržení bílého okraje - 3 mm dovnitř formátu. Data přijímáme 
ve formátu PDF, CDR, po dohodě v dalších.

INDIVIDUÁLNÍ FORMY PREZENTACE

Lze dohodnout telefonicky či osobně na uvedených kontaktních spojeních.



Kontaktní adresa:

Titul, jméno a příjmení účastníků:

REGISTRAČNÍ LIST ÚČASTNÍKŮ AKCE 

(ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ÚČASTI)

Název akce: Celostátní odborný seminář V. ročník
 OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Termín konání:  21. - 22. října 2010
Místo konání:  Konferenční centrum Aldis Hradec Králové,
 Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz
Pořadatel akce:  Stavokonzult, Za Viaduktem 429, 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 42436214
 email: jaroslava.stolova@stavokonzult.cz
 tel.: 475 205 352, GSM: 777 769 719 - Jaroslava Štolová

Jméno kontaktní osoby je-li odlišná od účastníka:

Organizace:

Oddělení-divize-závod-pracoviště:

PSČ:

IČ: DIČ:

Z
Telefon: Fax:

C

Číslo účtu z kterého bude uhrazeno vložné:

Email: (nutno uvést, přijde na něj potvrzení přijetí přihlášky)

Mobil:

Fakturační adresa je-li odlišná od kontaktní adresy:

 



OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

      

Položka  

objednané 

množství  

počet osob           

cena 

za 

jednotku

Účastnický poplatek oba dny akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/před-
nášejících. 2 040 Kč

Účastnický poplatek první den akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/před-
nášejících. 1 320 Kč

Snížený účastnický poplatek (vložné) pro doktorandy a  nevýdělečné studenty denní-
ho studia škol, cena zahrnuje účast na akci a občerstvení, při prezenci se dokládá index. 1 200 Kč

Snížené vložné pro členy ČKAIT, ČSSI a AEA ( oba dny) 1 200 Kč

Sborník přednášek bez účasti na akci (poštovné + balné) 519 Kč

Sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému) 312 Kč

Sborník CD bez účasti (poštovné + balné) 202 Kč

Sborník CD (současně k zaplacenému vložnému) 101 Kč

Oběd 1. den akce 156 Kč

Oběd 2. den akce 156 Kč

Večerní neformální diskusní setkání přednášejících a účastníků semináře. 
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu) 1 080 Kč

Ceny jsou uváděny vč. DPH

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje.

Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet 78-4787420217/0100. 

Datum a podpis objednatele:

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz Můžete ji zaslat 
emailem, faxem na číslo 475 602 094 nebo poštou na adresu pořadatele akce.

Obchodní podmínky - zkrácené znění. (plné znění ke stažení na www.stavokonzult.cz)
Vložné zahrnuje: účastnický poplatek zahrnuje účast na  konferenci, drobné občerst-
vení, minerální vodu v  celém průběhu akce. Stravování a  další služby lze doobjednat. 
Vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu. Při platbě v hoto-
vosti v místě konání akce se vložné zvyšuje o 300 Kč včetně DPH. 
Storno: zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně.

Do 6. 10. 2010 činí stornovací poplatek 50 %. Po 13. 10. 2010 činí stornovací poplatek 100 %

Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

UBYTOVÁNÍ (nutná včasná rezervace)

Ubytování si účastníci zajišťují sami. 

Možnost využít nabídky hotelu:

Alessandria Hradec Králové 
třída SNP 733/2, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí 
Telefon: +420 495 777 111 • fax: +420 495 542 874 • e-mail: recepce@alessandria.cz 

Černigov Hradec Králové 
Riegrovo náměstí 1494/4, 500 02  Hradec Králové-Pražské Předměstí 
Telefon: +420 495 814 289 • fax: +420 495 521 998 • e-mail: cernigov@cpihotels.cz


