Časový program – odborná část

Časový program – společenská část

Odborná sekce INHOB

Pozvánka na 1. ročník

GREEN WAY DAY

V letošním roce jsme VIII. sympozium GREEN WAY
uspořádali již v květnu v Brně, opět za velké účasti
a příznivých ohlasů účastníků. Nicméně nechceme naše
příznivce v Praze ochudit, a proto jsme se rozhodli, že
uspořádáme i v Praze malé Sympozium na jeden den.
Protože se snažíme nalézt netradiční formy předávání
informací a nových forem spolkového života, rozhodli jsme se,
že toto malé sympozium uspořádáme ve venkovních
prostorách a navážeme tak na tradici odborných přednášek
a společenských večerů, jejichž počátek se v kalendáři
INHOB datuje do roku 2014.
Proto i letošní setkání nazvané GREEN WAY DAY bude
rozděleno do dvou částí, na část odbornou a společenskou.
ODBORNÁ ČÁST
STAN

21. 9. 2017
FOLKLORE GARDEN
Praha 5 – Hlubočepy, Na Zlíchově 18

Společnost pro techniku prostředí
Člen Českého svazu vědeckotechnických společností
člen REHVA — Evropská asociace společností z oboru TZB
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
e-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz

Tel.: +420 221 082 353
IČ: 00499978
DIČ: CZ00499978

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení, organizační informace
9.10 Facility Management
Zkušenosti realizátora stavby s projektovou
dokumentací
Provozování budov a projektová dokumentace
Perspektivy zpracování projektové dokumentace
11.00 Firemní blok LG Electronics
13.00 Bezpečné budovy z hlediska požární ochrany
Informace o změnách požární ochrany pro VZT a
ZOKT
ROUBENKA
9.00 Historie systémů TZB u nás
11.00 Koncept větrání
13.00 Nový stavební zákon a navazující vyhlášky
Nové znění stavebního zákona a jeho dopad
na odborníky v profesích TZB

STODOLA
9.00 Právo a projekční praxe
Aktuality nového stavebního zákona ve vztahu
k dodavatelům TZB
11.00 Virtuální modely budov, Vytváření projektových
dokumentací ve formátu BIM
13.00 Technické novinky partnerů – informace o
progresivních výrobcích z oblasti TZB
V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.
Případná změna programu vyhrazena.
DOPROVODNÝ PROGRAM GREEN WAY DAY –
SPOLEČENSKÝ VEČER
V průběhu večera vystoupí hudební skupiny v rytmu country,
big beatu, rocku a blues, jejichž členové jsou osoby aktivně
pracující v oboru TZB. Jedinou výjimkou bude vystoupení
skupiny IVAN HLAS TRIO na závěr večera.
STAN
16.30 Cimbálová muzika Alexandra Vrábela
18.00 Kamilkadze (country)
20.00 IVAN HLAS TRIO (blues)
STODOLA
17.15 FKK (rock)
19.00 Míchačky betonu (rock)
21.00 Nightwish Tribute Band (rock)
Občerstvení formou rautu se Svijanským pivem.
Plánované ukončení odborné části ve 14.30 h, společenské
části ve 22 h, oblečení neformální.

Informace pro účastníky

Přihláška na 1. ročník
Green Way Day

Datum a místo konání
21. 9. 2017 – Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5
Dopravní spojení: zastávka Hlubočepy

Jméno, příjmení:

– tramvaje č. 5, 12. 20, autobus č. 128

*Fakturační údaje:

Konferenční poplatek
Vstup na odbornou část je pro odbornou veřejnost z řad
projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků
stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze
příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení
nejpozději do 11. 9. 2017 – online přihlášku najdete
na www. stpcr.cz nebo emailem na stp@stpcr.cz.
Vstup na společenskou část
Účast na společenské části je zpoplatněna vstupným
v částce 600 Kč / 2 osoby. Vstup je zdarma pro:
• členy Společnosti pro techniku prostředí vč. doprovodu
• hosty sponzorů GREEN WAY DAY vč. doprovodu

Zlatí partneři

*IČ / DIČ:
Stříbrní partneři
Adresa:

Telefon:

Cena jsou uvedeny včetně DPH.
Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz.
Úhrada poplatku
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena
faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro
techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.
Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení účasti na
společenské části akce a nepošlete za sebe náhradníka,
poplatek nevracíme.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však
jejich jména.
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze
v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Partneři 1. ročníku
Green Way Day

Bronzoví partneři
Email:

* vyplňte pouze v případě přihlášky na společenskou část
Pokud máte zájem o účast,
odešlete přihlášku nejpozději do 11. 9 2017 na:
• online přihláška: www.stpcr.cz, email: stp@stpcr.cz
nebo
• poštovní adresa: Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Veletržní partner

AKTUÁLNÍ INFORMACE A ONLINE PŘIHLÁŠKA
WWW.STPCR.CZ

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 11. 9. 2017

