Vážení přátelé povrcháři a strojaři,
přijměte prosím tímto pozvání na odborné fórum PROTEZINK připravené i letos pro všechny
uživatele – konstruktéry, projektanty, technology a všechny zájemce o problematiku ZINKU.
Vzhledem k řadě Vašich podnětů, ale i speciálních požadavků, připravili organizátoři dalšího
PROTEZINKU toto setkání letos ve městě povrchářů v Ledči nad Sázavou pod patronátem firmy
Kovofiniš, a.s.
Zinek a jeho široké technologické aplikace si bezesporu zaslouží samostatnou odbornou akci
a předávání nových poznatků i znalostí, které napomohou jeho optimálnímu a bezchybnému
používání.
Tímto setkáváním strojařů a stavařů chceme přispět k rozšíření vědomostí o aplikacích zinku v
povrchových úpravách s cílem správné volby technologií zinkování, předúprav i kontroly kvality
zinkových povlaků. To vše formou odborných přednášek, odpovědí na aktuální otázky, setkáváním a
navazováním kontaktů i exkurzí do provozů povrchových úprav.
Doufejme, že se nám všem i na této odborné akci společně podaří naplnit záměr a cíl
odborného vzdělávání, které je nejkratší cestou k profesionalitě i osobní svobodě.
A to s laskavým přispěním autorů všech příspěvků a prezentací, ale především vás účastníků
tohoto společného setkání letos v červnu v Ledči nad Sázavou.
Za organizátory odborného fóra

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Rámcový program odborného fóra
poznatky o zinku
zinek při ochraně proti korozi
žárové zinkování
galvanické zinkování
žárové stříkání
povlaky s mikrolamelami,
duplexní systémy
povlaky na bázi zinku
speciální technologie zinkování
předúpravy povrchů
kvalita, normy, měření, zkušebnictví
zinek a životní prostředí

Prezentace na semináři
přednáškou na semináři
příspěvkem či reklamou ve sborníku
prezentací firem ve foyeru hotelu

Součástí akce je:
Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
Ukázky a nabídky firem související s technologiemi zinkování
Slavnostní společenský večer
 večeře formou rautu
 posezení s hudbou

Organizační pokyny pro účastníky
Odborné fórum „PROTEZINK“ (PROgresivní TEchnologie ZINKování) se uskuteční
v hotelu LUNA v Koutech ve dnech 6. a 7. 6. 2018.
Prezence účastníků fóra je možná 5. 6. od 17:00 do 19:00 a 6. 6. 2018 od 8:00 do
10:00 hodin v prostorách hotelu LUNA. Odborný program začíná v Kongresovém sálu v 9:00
hodin dle programu odborného fóra, který bude upřesněn v předstihu před zahájením a
zveřejněn na www.inpu.cz
Účastnický poplatek za odborné fórum je 3600,‐ Kč + 21% DPH a zahrnuje náklady na
sborník přednášek, účast na přednáškách, účast na společenském večeru a občerstvení
během akce. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník
sám).
Ubytování bude zajištěno, pořadatelem odborného fóra dle požadavku v přihlášce
v ubytovacích kapacitách Hotelu LUNA a případně v dalších ubytovacích kapacitách poblíž
hotelu. Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Z důvodu kapacity hotelu je
omezeno ubytování v jednolůžkových pokojích. Cena ubytování v hotelu LUNA: jednolůžkový
pokoj 998 Kč/pokoj/noc a dvoulůžkový pokoj 1598 Kč/pokoj/noc. V ceně ubytování je
snídaně.

Termín pro zaslání názvu přednášky a přednášejícího je do 10. 5. 2018 a termín pro
zaslání textu přednášky je 20. 5. 2018.
Termín pro zaslání závazné přihlášky a rezervace ubytování je do 30. 5. 2018.

Přihláška
Elektronický formulář pro vyplnění závazné přihlášky na webové stránce:

www.inpu.cz
nebo možno pro přihlášení použít formulář PŘIHLÁŠKA a odeslat jej na kontaktní adresu.

Místo konání akce:

Hotel LUNA
Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou

www.hotelluna.cz

Kontaktní adresa:
Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D.
Rybná 24
Praha 1, PSČ 110 00
Mobil: +420 602 309 375

E‐mail: info@inpu.cz

Info Web: www.inpu.cz

