Sekretariát AKI, VŠCHT-ÚKMKI,Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel: +420 220 444 197, fax: +420 220 444 400, e-mail: aki@vscht.cz

Asociace korozních inženýrů
Nadační fond profesora Josefa Koritty
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

VŠCHT Praha
pořádají 20. konferenci

AKI 2017

Koroze a protikorozní ochrana kovů
Třebíč, 18. – 20. října, 2017
Hotel Atom

http://hotelatom.cz/
Na konferenci vítáme:

Sdělení uvádějící původní výsledky, případové a přehledové studie z oboru koroze kovů a protikorozní ochrany.

Firemní prezentace zaměřené na protikorozní ochranu, korozní zkušebnictví, inspekční techniky a další komerční aktivity
v oblasti korozního inženýrství.
Témata konference:

Koroze v energetice, chemickém průmyslu a chladicích okruzích

Koroze a protikorozní ochrana ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře

Koroze a protikorozní ochrana v automobilovém a leteckém průmyslu

Kovové, organické a anorganické povlaky v protikorozní ochraně

Koroze a protikorozní ochrana úložných zařízení

Koroze biomateriálů

Koroze a protikorozní ochrana kovových i nekovových památek

Korozní monitoring, zkušebnictví, normalizace a metody studia korozních mechanizmů
Odborná a organizační komise:
Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha), Ing. Darina Bouzková (Concrea, s.r.o.), Ing. Maroš Halama,
Ph.D. (TU Košice), Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha), Ing. Kateřina Kreislová, Ph. D. (SVUOM, s.r.o.), prof. Ing. Pavel Novák,
CSc. (VŠCHT Praha), Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy), Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha), Ing. Petr Strzyž
(AČSZ), Ing. Petr Szelag (Pragochema), Ing. Ludmila Veselá (VŠCHT Praha), Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (CMV Brno),
Kateřina Wildová (VŠCHT Praha), doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava).
Organizační informace:

Registrační on-line systém bude spuštěn v dubnu 2017 na www.konference-koroze.cz
Program a vložn
o středa 18.10.
 9:00 – 10:00 Registrace
 10:00 – 17:00 Přednášky
 17:00 – 18:00 Studentská posterová sekce
 19:30 – 22:00 Společenský večer
o čtvrtek 19.10.
 9:00 – 16:00 Přednášky
o pátek 20.10.
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čestný člen AKI
student
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(nezahrnuje individuální vložné prezentujícího)
firemní prezentace – přednáška, výstavní stůl
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*Bližší informace o členství v AKI na stránkách www.aki-koroze.eu.
Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ a ČSPÚ.

Vložné pokrývá účast v programu konference vč. společenského večera a obědového menu v přednáškových dnech a exkurzi.
partneři AKI:

2. Ubytování v místě konání bude rezervováno na základě registrace (platba na místě)
Cena dvojlůžkového pokoje vč. snídaně 1100 Kč/noc
Cena jednolůžkového pokoje vč. snídaně 650 Kč/noc
3. Studentská soutěž - pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž.
Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru. Odborná komise vaše prezentace ohodnotí a tři
nejlepší práce ocení věcnou i finanční odměnou.
4. Exkurze do vodní elektrárny Dalešice.
5. Zaregistrujte se výhodně zasláním vyplněné přihlášky do 30. 6. 2017 na adresu sekretariátu AKI 2017 poštou, e-mailem
(aki@vscht.cz) či faxem (220 444 400) nebo využijte registrační systém na stránkách www.konference-koroze.cz přístupný od
15. 4. 2017. Je možné se zaregistrovat do 16. 9. 2017, ovšem pouze za základní vložné.
Bankovní spojení pro případ platby převodem je KB Praha 6, č. účtu 23731471/0100
(IBAN CZ 8301000000000023731471, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX)
6. Staňte se snadno členem AKI tím, že se zaregistrujete k účasti na konferenci. Svůj souhlas s členstvím vyjádříte volbou
v Přihlášce na konferenci (níže) nebo v registračním systému od 15.4.2017. Členský poplatek je v tom případě zahrnut
v registračním poplatku nečlena AKI.
Forma prezentací:




Přednášky a postery.
Firemní prezentace - vystoupení v programu konference, výstavní stůl.
Zajistíme publikování textů zpracovaných podle pokynů pro autory dostupných na stránkách www.casopis-koroze.cz
v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus a zaslaných redakci časopisu
(jan.stoulil@vscht.cz) nebo organizační komisi (aki@vscht.cz) do 15. 10. 2017.

Přihláška na konferenci AKI 2017
Jméno, příjmení, tituly:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Mám zájem o další informace a předpokládám svou účast:
 na konferenci AKI 2017
 s přednáškou
 s posterem (studenti BSP a MSP)
 s firemní prezentací
 na exkurzi

 jsem člen AKI, AČSZ, ČSPÚ
 jsem student prezenční formy bakalářského nebo magisterského studia
 jsem student prezenční formy doktorského studia
 nejsem člen AKI, ale mám zájem o individuální členství
(členský poplatek na rok 2017 je součastí vložného)

Název přednášky nebo posteru:

Žádám o zajištění noclehu na den (platba na místě):
17. / 18. 10.
18. / 19. 10.
19. / 20. 10.




Využijte zvýhodněný registrační poplatek a vyplněnou přihlášku zašlete do 30. 6. 2017 na adresu sekretariátu AKI 2017 poštou
(VŠCHT-ÚKMKI, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice), e-mailem (aki@vscht.cz) či faxem (220 444 400).

partneři AKI:

