ROBINZONÁDA 2014


Pozvánka na
mezinárodní vědeckou konferenci

ZÁHADA PÁDU AZTÉCKÉ ŘÍŠE,
která se koná pod záštitou Klubu Pathfinder, oblast Zlatý střed,
v rámci dlouhodobého programu Robinzonáda
ve dnech 1. - 4. května 2014 v mexickém Tenochtitlánu.
                                             

Vážené dámy, vážení pánové,
vážíme si vašich dosavadních badatelských a výzkumných úspěchů. Dovolujeme si vás,
vědecké kapacity ve svých oborech, nyní oslovit a pozvat k výměně zkušeností na mezinárodní
konferenci.
Naším cílem je prozkoumat nové poznatky o zániku Aztécké říše a pokusit se odhalit toto
dávné tajemství. Budeme potěšeni, pokud se tohoto společného bádání zúčastní i tým z vaší
univerzity.


Termín konání
Zahájení konference: ve čtvrtek 1. 5. 2014 v 16:00. Příjezd možný od 14:00 hodin, doporučujeme přijet včas.
Ukončení konference: v neděli 4. 5. 2014 obědem (cca v 13:00)

Ubytování
2 – 7 lůžkové chatky rekreačního zařízení YMCA Soběšín .
Středisko se nachází přímo na břehu řeky Sázavy (mapka v příloze). GPS: 49°47'39.396"N, 14°58'54.325"E.
Příjezd možný vlakem (vlaková stanice Vranice – 200 m lesem), lodí, autem, autobusem…

Stravování:
zajištěno od čtvrteční večeře po nedělní oběd. Možnost výběru ze dvou jídel, snídaně formou švédského stolu.

S sebou přivézt:
- vlajku univerzity, kterou na konferenci zastupujete (doporučená velikost vlajky – 50 x 70 cm),
- vhodné: osobní potřeby na 4 dny pobytu, vhodné oblečení a obuv (výzkum bude probíhat i v terénu), zápisník,
psací potřeby, láhev na pití (ubytování a jídlo zajištěno kompletně - spacáky a ešusy nechte doma),
baterku na noční hru,
- doporučené: Bible, doplňky a oblečení zaštiťující organizace (oblastní trička nebo krojové košile).

Přihlášky:
- přihlášky v systému Regina (přes vedoucího oddílu)
- formulář objednání stravování – ZDE (nebude-li vyplněno, objednává se automaticky jídlo č. 1)

Poplatek (strava, ubytování, program): 450,- pro účastníky registrované v KP
500,- pro ostatní účastníky
Částku za oddíl zašlete na účet číslo: 2400101213/2010, v.s. 144101+číslo oddílu

Přihlášky a platby odeslat do 21. 4. 2014.
Kontaktní osoba: Iveta Paierová
iveta.paierova@gmail.com, 728 628 789
Příloha: R2014-jídelníček, mapa RS

Příloha – Robinzonáda 2014 – jídelníček + mapa
Účastníkům mezinárodní vědecké konference se nabízí volba druhu jídla dle následujícího jídelníčku.
Vedoucí vaší výpravy vyplní počet jídel č. 2 ve formuláři na webu (viz odkaz v pozvánce). Nebude-li vyplněno, budou mít všichni členové vaší výpravy (oddílu)
objednáno jídlo č. 1.
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Bramboračka
Zeleninový vývar
Kuřecí vývar

Pečené kuře, brambor
Svíčková na smetaně,
knedlík
Hovězí maso, rajská
omáčka, těstoviny

Fazolky na smetaně
Zeleninové rizoto
Čočka na kyselo
s vejcem

jídlo č. 1
Zapečená brokolice se
sýrem, brambor
Těstoviny se špenátem
a parmazánem
Vegetariánský špíz,
brambor
x

jídlo č. 2
Palačinky s ovocem
Žemlovka jablková
s pudinkem
Ovocné knedlíky
x

