Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT v Praze,
Oddělení dozimetrie záření, ÚJF AV ČR, v. v. i.
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
pořádají ve spolupráci s

Českou společností ochrany před zářením, z. s.
a pod záštitou

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

XL.
DNY RADIAČNÍ OCHRANY

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A PŘÍSPĚVKŮ
Podrobnosti k registraci účasti a příspěvků na konferenci
najdete na webových stránkách:

http://www.dro2018.cz/,
registrační systém pak bude špuštěn během srpna. O všech
změnách Vás budeme informovat e-mailem.
PUBLIKACE ČLÁNKŮ Z KONFERENCE – NOVINKA
Odborné příspěvky bude možné publikovat ve speciálním
čísle časopisu Radiation Protection Dosimetry, které bude
věnováno radiační ochraně v ČR a SR u příležitosti 40.
ročníku konference. Pokyny k přípravě (rozsah, technické
provedení apod.) a šablona příspěvku budou zveřejněny na
webových stránkách konference. Články budou odevzdávány
prostřednictvím registračního systému a projdou standartním
oponentním procesem.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si zajišťují účastníci konference sami. V Mikulově je
velký výběr ubytovacích kapacit všech kategorií. Některé
(doporučené) hotely/penziony budou uvedeny na webu
konference.

Zámek Mikulov, Jižní Morava
5. – 9. 11. 2018

I. OZNÁMENÍ

PREZENTUJÍCÍ A SPOZORUJÍCÍ FIRMY
Veškeré informace pro sponzorující firmy budou zveřejněny na
webu konference. V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na
adrese konference dro@dro2018.cz.

KONFERENČNÍ POPLATKY VČETNĚ DPH 21 %
Při včasné registraci (do 15.10.): 3900,- Kč nebo 155 EUR
Při pozdní registraci:
4900,- Kč nebo 195 EUR
Veškeré bankovní poplatky musí být hrazeny plátcem.
Platba po skončení akce není z účetních důvodů možná.
Platba na místě je možná pouze po dohodě s organizačním
výborem.
Vložné zahrnuje organizační a technické zabezpečení
konference, informační materiály a sborník, společenské
aktivity a náklady na tisk speciálního čísla časopisu RPD.

TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE
Biologické účinky a zdravotní hlediska
Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření
Metrologie, měření a přístrojová technika
Radon a problematika přírodních radionuklidů
Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní
připravenost
6. Radiační ochrana v radiodiagnostice, radioterapii
a nukleární medicíně
7. Nakládání s radioaktivními odpady
8. Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání
1.
2.
3.
4.
5.

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ ROZVRH KONFERENCE
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
09.09.2018
14.09.2018
08.10.2018
15.10.2018
09.11.2018

uzávěrka přihlášek do soutěže pro mladé vědecké
pracovníky
uzávěrka registrace příspěvků a nahrátí krátkých
abstraktů
sdělení rozhodnutí o zařazení příspěvku, program
platba pro včasnou registraci (peníze na účtu
organizátora)
uzávěrka podání článků do RPD

KONTAKTY NA SEKRETARIÁT KONFERENCE
Organizační výbor XL. DRO
KDAIZ FJFI ČVUT v Praze
Břehová 78/7
115 19, Praha 1
Česká republika
e-mail: dro@dro2018.cz

7.11.2018

Čas
od 8.00
13.00
13.00-18.00
8.30-18.00
19.00
20.00
8.30-18.00

středa

od 19.00

Den
5.11.2018
pondělí
6.11.2018
úterý

8.11.2018
čtvrtek
9.11.2018
pátek

Příjezd a registrace účastníků
Zahájení konference
Odborný program
Odborný program, paralelní sekce
Výroční schůze ČSOZ, z. s.
Večer k historii RO v ČSSR, ČR a SR
Odborný program
Společenský večer
Vyhlášení vítězů soutěže pro mladé
vědecké pracovníky

9.00-18.00

Společný výlet

8.30-13.30
13.30

Odborný program
Zakončení konference

Těšíme se, že s námi v Mikulově oslavíte XL. ročník Dnů
radiační ochrany!
Váš organizační výbor

