
Pozvánka 
na 10. mezinárodní studentskou konferenci  

OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE V TEORII A PRAXI
Kdy - dne 18.4.2013 v 09,00 - 16,00 hod.

Kde - Aula  Gymnázia, Český Těšín, Frýdecká 30

Na konferenci budou  studenti středních a vysokých škol prezentovat svůj pohled  
na vývoj,  perspektivy i aplikace alternativních energií  a moderní  technologie úpravy 
vody.

Součástí konference bude soutěž edukačních modelů  studentů souvisejících  
s tématem konference. Modely budou po dohodě s autory využity pro výstavku v rám-
ci EKO happeningu na náměstí  v Cieszynie a  dne otevřených dveří 5.6.2013 v OS 
TRIANON, Český Těšín, u příležitosti světového dne životního prostředí .

Z konference bude zpracován sborník, který bude obsahovat příspěvky a pre-
zentace z konference. Prezentace a příspěvky zasílejte v textové formě v rozsahu   
1 normostránky A-4. Fotografie zasílejte v samostatném souboru jpg. v termínu  
do 31.5.2013 na e-mail : vis@ostrianon.cz

Přihlášky na konferenci zasílejte do 30.3.2013 na  
e-mail: vis@ostrianon.cz  nebo telefonicky  +420 775 054  233

organizátoři 
a partneři:

Akci  
podporují:

finclub
international

Program 
na 10. mezinárodní studentskou konferenci  

OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE V TEORII A PRAXI

9,00 – 9,30 hod. Prezence účastníků - příprava prezentací a modelů

9,30 – 10,00 hod. Uvítání účastníků  konference RNDr. R. Hudec – ředitel Gymnázia Č.Těšín
 Vystoupení hostů konference.

10,00 – 12,30 hod. I. blok studentských prezentací                                 moderují studenti

12,30 – 13,00 hod. Prohlídka modelů a hlasování                                   Mgr. L. Ciencialová
 Zasedání pracovních skupin konference Inż. Z. Matras, Doc.Ing. B.Horák, PhD.
                    Doc.Ing. E.Sikorová, CSc., Mgr. L. Ciencialová
13,00 – 13,30 hod . Občerstvení

14,00 – 15,30 hod. II. Blok studentských prezentací                                   moderují studenti
 Výsledky 10-ti leté přeshraniční spolupráce                                   V. Šuňal
 Vyhlášení výsledků hlasovací ankety                            Mgr. L. Ciencialová
 Důvody proč volit studium technických oborů                  Doc.Ing. B.Horák, PhD.

 Předání ocenění ZŠ Dětmarovice a ZŠ Slovenská Karviná   V. Šuňal
 Předání účastnických listů prezentujícím studentům                                V. Šuňal
 Předání ceny vítězi soutěže Pohon vozidla šetrný k přírodě                    V. Šuňal
 Závěr konference               V. Šuňal
 Pozvání na EKO happening do Cieszyna      Mgr. B.Cholewa

Přihlášky na konferenci zasílejte do 30.3.2013 na   
e-mail: vis@ostrianon.cz  nebo telefonicky  +420 775 054  233

organizátoři 
a partneři:

Akci  
podporují:

finclub
international


