11. mezinárodní konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“
Místní bohatství a cestovní ruch

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
Účastnický poplatek
Akademičtí pracovníci a odborná veřejnost
1 900,- CZK (vč. DPH), nebo 76,- EUR, zahrnuje občerstvení, oběd, raut, náklady na vydání
sborníku a náklady na organizační zajištění konference. Účast na programu druhého dne je
pro registrované účastníky konference zdarma.
Doktorandi
1000,- CZK (vč. DPH), nebo 40,- EUR, zahrnuje občerstvení, oběd, raut, náklady na vydání
sborníku a náklady na organizační zajištění konference. Účast na programu druhého dne je
pro registrované účastníky konference zdarma.
Publikace každého dalšího příspěvku je zpoplatněna sumou 750,- CZK (vč. DPH), nebo
30,-EUR.
Studenti středních a vysokých škol (i studenti doktorského studia) mají po registraci účast
zdarma.
Informace pro platbu účastnického poplatku:
Na základě registrace na konferenci bude nejpozději do 3 dnů zaslána zálohová faktura na email přihlášeného účastníka.
Poznámka: pro fakturaci je nutné uvést i DIČ organizace.
Termín pro zaplacení účastnického poplatku je do 3. února 2016.
Za zaplacení se považuje připsání částky
na účet VŠPJ. Na základě došlé platby
bude účastníkům konference na vyžádání
u prezence vydán daňový doklad.
Zaplacený účastnický poplatek se
při neúčasti
nevrací,
respektujeme
nahlášeného náhradníka.

Ubytování
Ubytování si zabezpečují a hradí
účastníci
konference
samostatně.
Možnosti ubytování v Jihlavě najdete
zde.

Místo konání konference
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www.vspj.cz
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z autobusového nádraží ICOM pěšky cca 300 m do mírného stoupání (detail)
z vlakového nádraží ČD trolejbusem BI na zastávku Sokolovna, budova VŠPJ od zastávky
cca 50m ve směru jízdy trolejbusu za novinovým stánkem (doba jízdy 9 minut, zastávky:
Hlavní nádraží ČD - Na Vyhlídce - Jiřího z Poděbrad - Pod Ján. kopečkem – Gorkého Chlumova - Dům kultury - Sokolovna)
neplacené parkování je možné na parkovišti VŠP Jihlava na Fritzově ulici, vjezd
na nároží ulic Fritzova a Nerudova (detail), GPS: 49°24'05.5"N+15°34'58.7"E
další možnosti parkování v blízkosti budovy VŠPJ:
Ulice
Třída Legionářů

GPS
49°24.03895´N
15°35.19178´E
49°23'55.9"N
Křížová
15°35'26.9"E
49°23'50.8"N
Křížová
15°35'27.8"E
49°23'50.6"N
Vrchlického
15°34'42.6"E
Tolstého/Tyršova 49.3985033N
15.5832481E

Mapa

Lokalita
OD Billa

Cena
40 CZK/h

Počet míst
80

naproti základní škole

10 CZK/h

100

vedle kostela
Povýšení sv. Kříže
areál krajského
vojenského velitelství
zimní stadion HC
Dukla

10 CZK/h

60

zdarma

300

20 CZK/h

67

