
INFORMACE ÚČASTNÍKŮM XVII. SEMINÁŘE RESTAURÁTORŮ 

A HISTORIKŮ 

Jihlava, 18. – 21. listopadu 2019 

 

1. Odborná část semináře se koná v prostorách Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, 
Jihlava. 

2. Ubytování není hromadně organizováno. Možnosti ubytování účastníků semináře 
jsou uvedeny v příloze těchto informací. 

3. Stravování není hromadně organizováno. Je možné využít nabídky restaurace 
Hotelu Gustav Mahler na zajištění poledního stravování v úterý 20., ve středu 21. 
a ve čtvrtek 22. listopadu 2019. Na výběr budou vždy tři jídla s polévkou v ceně 150 Kč. 
Jídla si budete moci vybrat a uhradit u prezence. 

4. Cestovné hradí účastníkům vysílající organizace. 

5. Součástí programu semináře je panelová prezentace vědeckých a studentských 
prací a prezentace restaurátorských materiálů, nástrojů a přístrojového vybavení. 

6. Přednášející jsou osvobozeni od úhrady účastnického poplatku, účastník prezentující 
na semináři poster hradí snížený účastnických poplatek ve výši 1 600 Kč. 

7. Dovolujeme si požádat přednášející, aby dodrželi v programu uvedenou dobu 
pro přednášku a informaci. 

8. Děkujeme autorům za odevzdání textů svých příspěvků organizátorům 
do 31. prosince 2019. Z doručených příspěvků bude vydán sborník. 

9. Prezence účastníků bude probíhat v pondělí 18. listopadu 2019 od 12.00 do 14.00 
hodin před konferenčním sálem Hotelu Gustav Mahler. 

10. Společenský večer se uskuteční ve společenských prostorách Hotelu Gustava 
Mahlera. Slavnostní zahájení společenského večera spojené s krátkým hudebním 
přivítáním proběhne v blízkém kostele Povýšení svatého Kříže Vstupné v částce 500 Kč, 
zahrnující raut a slavnostní přípitek, bude vybíráno u prezence. 

11. Bližší informace o doprovodných akcích získáte u prezence a v průběhu konání 
semináře. 

12. Organizátoři si v odůvodněných případech vyhrazují právo změny programu. 

13. Výše účastnického poplatku 

účastník 1 900 Kč 

studující účastník (do 26 let) 1 600 Kč 

účastník prezentující poster 1 600 Kč 

přednášející účastník 0 Kč 



14. Účastnický poplatek poukažte bankovním převodem či poštovní poukázkou na účet 
vedený v české měně u České spořitelny, a. s., číslo účtu 1968570309/0800 (Swift /BIC/: 
GIBACZPX, IBAN: CZ38 0800 0000 0019 6857 0309). Jako variabilní symbol uveďte 
172019 a do zprávy pro příjemce jméno (jména) účastníka (účastníků), za něž je platba 
účastnického poplatku hrazena. Uvítáme zaslání zprávy o provedené úhradě či kopie 
(skenu) dokladu o zaplacení. 

15. K přihlášení využijte elektronický formulář. Můžete vyplnit také textovou verzi 
závazné přihlášky a tu zaslat na níže uvedenou kontaktní adresu organizačního garanta 
semináře. Děkujeme, že tak učiníte spolu s úhradou účastnického poplatku nejpozději 

do pondělí 30. září 2019. 

16. Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jednoho účastníka. Závazně přihlášeného 
účastníka může zastoupit náhradník. Po uzávěrce závazných přihlášek nelze účastnický 
poplatek vrátit. 

17. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu. 

18. Příjem závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku vám potvrdíme. 

19. V případě zájmu o vystavení zálohové faktury a dokladu o zaplacení účastnického 
poplatku, prosím, kontaktujte organizačního garanta semináře a sdělte mu potřebné 
fakturační údaje. 

20. Akci organizačně zajišťuje Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek 
při Národním archivu, se sídlem Buzulucká 570/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice (Městský 
soud v Praze, oddíl L, vložka č. 39581). IČ: 75072661, DIČ: CZ75072661. Není  
plátcem DPH. 

21. Kontakty na na zástupce přípravného výboru semináře: 
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič – odborný garant. 
Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel.: 220 444 140, e-mail: 
michal.durovic@vscht.cz. 

Roman Straka – organizační garant. 
Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, tel.: 974 847 468, e-mail: roman.straka@nacr.cz. 

Mgr. Blanka Hnulíková – tajemnice přípravného výboru. 
Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, tel.: 974 847 433, e-mail: blanka.hnulikova@nacr.cz. 


