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MÍSTO KONÁNÍ
PARKOVÁNÍ
V průběhu konference budou účastníkům konference vyhrazena parkovací místa
v podzemních garážích hotelu, na venkovním prostranství hotelu a na veřejném
parkovišti před hotelem.
Na místě bude po celou dobu parkovací služba, jejíž pokyny prosím respektujte.
V prostorách hotelu budou přednostně vyhrazena parkovací místa pro ubytované hosty.
Při příjezdu oznamte parkovací službě, že jste účastníky konference Pitná voda,
a pokud jste ubytováni v hotelu, tak i tuto skutečnost. Neubytovaní účastníci budou
přednostně nasměrováni na veřejné parkoviště před hotelem.
Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena, prosíme všechny účastníky, kteří budou
ubytováni v jiných hotelech, aby auta, pokud možno nechali tam.

PŘÍJEZD VLAKEM NEBO AUTOBUSEM

ADRESA HOTELU

Z vlakového a autobusového nádraží, která jsou
hned vedle sebe od obou nádraží je to cca 1,5 km.

LH Hotel Dvořák Tábor ****
Congress & Wellness

Lze použít autobus MHD linky č. 30, 60 a 61,
zastávka Kotnov je cca 250 m od hotelu.

Hradební 3037
390 01 Tábor
www.lhdvoraktabor.cz

PROGRAM
Aktuální program bude umístěn v prostorách
hotelu, na stolech v konferenčním sále a na
stránkách konference:
www.envi-pur.cz/konference-pitna-voda-2022/#program

DALŠÍ INFORMACE
V CENĚ JE ZAHRNUTO
Elektronický sborník přednášek na USB disku, občerstvení a stravování po celou dobu
konání přednášek, informační materiály partnerských ﬁrem a společnosti ENVI-PUR, s.r.o.
a vstup na společenský večer, který se koná 24. 5. 2022 od 19.30 v konferenčním sále.

STRAVOVÁNÍ
Obědy budou realizovány pro všechny účastníky v hotelu Dvořák. Vzhledem k velkému
počtu účastníků a omezenému počtu míst v hotelové restauraci bude výdej obědů
probíhat od 11.30 do 13.45.
Ve spolupráci se šéfkuchařem jsme připravili pro každý den vždy dvě varianty
obědových menu, přičemž vždy bude k dispozici varianta jídel bez lepku a bez laktózy,
pokud jste vegetarián, vegan nebo je třeba zohlednit jinou intoleranci, informujte nás
do pátku, 20. 5., na e-mail: pitnavoda@envi-pur.cz
Během dne bude k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj a voda v karafách.
Na společenský večer je připraven raut, nápoje a široká nabídka vín z vinařství Víno Sýkora.

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE
Pro generální a hlavní partnery a vystavovatele je vyhrazen konferenční sál D, kde budou
umístěny stoly, dvě židle a prostor pro roll up. Tento sál bude k dispozici vystavovatelům
v pondělí 23. 5., od 17 hod. Od této doby bude možno již připravovat vaše prezentace.
V úterý 24. 5. bude sál zpřístupněn vystavovatelům a účastníkům od 7 hod.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDA JŮ
Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti,
zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a dále se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace
a Zásady zpracování osobních údajů ENVI-PUR, s.r.o naleznete na www.envi-pur.cz.
Upozorňujeme tímto účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace
akce na webových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

OPATŘENÍ TÝKA JÍCÍ SE COVID 19
V rámci akce budou dodržována a kontrolována aktuální platná vládní nařízení, vstup povolen pouze
při jejich splnění. V případě omezení kapacity bude o účasti do maximálního povoleného počtu rozhodovat
datum zaplacení účastnického poplatku.

!

V případě jakýchkoliv dotazů volejte +420 737 240 809,
nebo pište na pitnavoda@envi-pur.cz.
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GENERÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

PARTNEŘI KONFERENCE
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