
Informace + přihláška pro členy ČKAIT  
 

Mezinárodní konference  
„Inženýrské problémy obnovy památek“ Plasy 2021 

pořádaná  
v Centru Stavitelského dědictví NTM v Plasích, Pivovarská 5, 331 01 Plasy 

ve dnech 12. – 13. listopadu 2021 
 
Program konference: 

 
Pátek 12. 11. 2021 
        9.30 dopolední jednání konference 
      12.30 oběd v Knížecím pivovaru Plasy 
      14.00 odpolední jednání konference 
      15.30 exkurze do kláštera Plasy 
      19.00 večeře v Knížecím pivovaru Plasy 
       
Sobota 13. 11. 2021 
        9.30 dopolední jednání konference 
      12.30 oběd v Knížecím pivovaru Plasy 
      14.00 odpolední jednání konference 
      15.30 exkurze do Centra stavitelského dědictví Národního technického  
               muzea (konvertovaný pivovar a hospodářský dvůr kláštera Plasy) 
      19.00 večeře v Knížecím pivovaru Plasy¨ 

 
Pořadatelé nezajišťují členům ČKAIT ubytování ani dopravu. 

Náklady spojené s účastí člena na konferenci (bez nákladů za ubytování a dopravu) jsou kalkulovány 
ve výši 2 500 Kč. Tato částka může být po souhlasu příslušné Oblastní kanceláře ČKAIT uhrazena 
jako náklad na účast na celoživotním vzdělávání členů ČKAIT, kam je akce zařazena. Pokud Vám 
předseda OK potvrzení nevystaví, částku 2 500 Kč uhraďte přímo na účet 163027806/0300. 
 

Svoji závaznou přihlášku zašlete laskavě písemně 
na adresu pořadatele OK ČKAIT Karlovy Vary, 

Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary 
nebo e- mailem na adresu karlovyvary@ckait.cz 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Závazně se přihlašuji k účasti Mezinárodní konferenci  
„Inženýrské problémy obnovy památek“ Plasy 2021 

pořádané  
v Centru Stavitelského dědictví NTM v Plasích  

ve dnech 12. - 13. listopadu 2021 
 
titul jméno a příjmení:  
číslo autorizace: 
adresa: 
 
Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, náklady za účast na 
konferenci ve výši 2 500 Kč budou pořadatelem přeúčtovány příslušné Oblastní kanceláři ČKAIT. 
 
Souhlas příslušné Oblastní kanceláře ČKAIT 
 
Oblastní kancelář ČKAIT:………………….souhlas a podpis předsedy:……………………………………..  
 
Zavazuji se uhradit částku 2 500 Kč za marně vynaložené náklady, pokud se konference 
nezúčastním a neomluvím se prokazatelně na adresu pořadatele nejpozději do 5. listopadu 2021. 
 

 
datum:                                                                            vlastnoruční podpis:  

mailto:karlovyvary@ckait.cz

