Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

pořádají
a Vás tímto zvou
na odborný seminář
in memoriam Ing. Arnošta Tučka

na téma

VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE
ve dnech 26. – 28. 6. 2018
v kongresovém hotelu Jezerka
na Seči u Chrudimi v Železných horách
Odborný garant
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Ing. Jan Gemrich
Organizační garant
Ing. Stanislava Rollová
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Rámcový program
• Nový zákon o odpadech, stěžejní záměry a realizační termíny, významné změny oproti
současné úpravě
• Popílky se zbytkovým obsahem amoniaku - zkušenosti s jejich nakládáním, hygienický
a environmentální pohled
• „Low carbon“ cementy v EN 197-1 a v EU ETS 2020, legislativa EU ETS 2020
• Posouzení životního cyklu pro „Český cement“ a environmentální prohlášení
o výrobku
• Snížení emisí NOx na vápenických pecích
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Technická exkurze
Technická exkurze proběhne ve středu 27. 6. 2018 v odpoledních hodinách. V rámci exkurze se
podíváme do provozu společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. v Chrudimi.
Následovat bude exkurze s ochutnávkou do Pardubického pivovaru Pernštejn.

Organizační informace
1. Svou účast na semináři si zaregistrujte nejpozději do 28. 5. 2018 zde:
http://www.vumo.cz/prihlaska-na-odborny-seminar-vapno-cement-ekologie-2018/
Na Vámi uvedený e-mail poté obdržíte shrnutí registrace a informace k platbě.
2. Vložné zahrnuje konferenční program, pronájem konferenčních prostor s technikou,
sborník, náklady na exkurzi, 2 x oběd, 2 x raut, občerstvení, společenský program.
Vložné nezahrnuje ubytování.
Platba
Kč (s DPH)
Vložné
5.500,Vložné snížené *)
4.500,*

) pro účastníky z firem, které mají s VÚ maltovin uzavřenou informační smlouvu na rok 2018

Platba je možná pouze předem převodem na účet, žádné platby v hotovosti nebudou
přijímány.
3. Ubytování si vyberte a zarezervujte včas zde:
https://www.jezerka.cz/rezervace-pokoje/vump-2018
heslo: Vump2018akce
Neodkládejte rezervaci ubytování, kapacita hotelu je omezena. Hotel nabízí pro účastníky
našeho semináře všem ubytovaným slevu 10%.
4. Při neúčasti přihlášeného účastníka vložné nevracíme.
5. Změna programu vyhrazena.

2

6. V rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT účastníci semináře Vápno, cement,
ekologie 2018 získávají 3 body. O absolvování semináře bude účastníkům vystaveno potvrzení.
7. S dotazy ohledně registrace a organizace odborného semináře VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE
2018 se obracejte na Ing. Stanislavu Rollovou, email: rollova@vumo.cz, tel. +420 602 115 201.
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