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Těšíme se, že se v roce 2018 opět setkáme v Táboře na semináři

Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIX.
Seminář bude stejně jako v minulých letech zam ěřen na poskytování informací o nových 

produktech v oboru sd ělovacích kabelů a kabelových souborů (garnitur), o měřících přístrojích, 
systémech, technologiích spojených s pokládkou, m ěřením, provozem a údržbou a opravami sd

ělovacích kabelů,  o širokopásmových a p řístupových kabelových sítích.

Přihlášky referátů na seminář bychom uvítali co nejdříve – ideálně do 26. března 2018
(jméno autora/ů, název, stručná anotace, kontakt).

Přijaté referáty budou vydány ve sborníku, pokud budou p ředány do 2. května 2018 .

Pro firmy, které budou mít zájem prezentovat své produkty v rámci seminá ře, bude možnost ve 
vedlejším sále. Ceny za služby v hotelu Dvo řák budou přibližně stejné jako v roce 2017.

Firmy, které by chtěly prezentovat své produkty v dal ších prostorách hotelu Dvo řák jako součást 
semináře, si mohou prostor zajistit do 2. května 2018  u pobočky ČES Tábor. Pořadatel si 

vyhrazuje právo odmítnout prezentaci produkt ů, které nemají p římou návaznost na odborné zam
ěření semináře. Firmy, které budou prezentovat své produkty na výstavce, mohou umístit bez 

úhrady informace o svých produktech do sborníku p řednášek. Podklady musí být dodány do 2. 
května 2018 .

Pozvánka
na seminář bude rozeslána počátkem dubna s podrobnějšími informacemi o programu seminá ře, 

případně s upřesněnými organizačními údaji. 
Účastnický poplatek (vložné) za jednoho účastníka : 700,- Kč

Sborník referátů : 100,- Kč
Prezentační stůl : 3 000,- Kč

Stravné a cestovné není zahrnuto do účastnického poplatku, hradí vysílající organizace

Kontakt
Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 2231, 390 03 Tábor, Ing. Josef Hron, 381 235 

781, 725 497 750, josef.hron@iex.cz

  Doporučujeme Vám, abyste si do svých jakýchkoli paměťových médií poznamenali, že 
seminář bude

 14. – 15. května 2018.


