Předběžná informace pro účastníky
50. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin
Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem
23.-25. 5. 2022
Předběžný časový program
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Odjezd autokaru z Prahy do Skalského Dvora
Registrace
Přednášky a diskusní příspěvky
Diskuse o senzorickém hodnocení potravin
Přednášky a diskusní příspěvky
Exkurze
Přednášky a diskusní příspěvky
Ukončení symposia
Odjezd autokaru do Prahy

Na symposiu budou předneseny vyžádané přednášky, krátká ústní sdělení a prezentovány postery.
Informace pro účastníky:
1. Přihlášku k Vaši účasti řádně vyplňte na webových stránkách Symposia www.czechfoodchem.cz
nejpozději do 12. 5. 2022.
2. Přihlášku Vašeho příspěvku vyplňte na webových stránkách Symposia www.czechfoodchem.cz
nejpozději do 2. 5. 2022 („last posters“ do 12. 5. 2022).
3. Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových (omezený počet) nebo dvoulůžkových pokojích v hotelu
Skalský Dvůr dle objednání v Přihlášce k účasti. Náklady na ubytování nejsou zahrnuty ve vložném;
ubytování platí účastníci přímo hotelu (při platbě na místě v hotovosti pouze v Kč, možno též platební
kartou).
Cena ubytování: 1700 Kč/noc standardní dvojlůžkový pokoj (cena pro 2 osoby), 1100 Kč/noc jednolůžkový
pokoj.
4. Vložné - tj. konferenční poplatek, stravné, doprava z Prahy a zpět (fakultativně, 600 Kč), bez ubytování Pro členy ČSCH: 4200 Kč* (4800 Kč včetně dopravy z Prahy a zpět)
Pro nečleny ČSCH: 4550 Kč* (5150 Kč včetně dopravy z Prahy a zpět)
Jednodenní vložné: 2700 Kč* (na kterýkoli jednotlivý den)
*) Při případné platbě v hotovosti na místě je vložné zaokrouhleno na stovky Kč nahoru, tj. 4600 Kč místo 4550 Kč nebo 5200 Kč
místo 5150 Kč.

Rozpis vložného a způsob úhrady bude uveden na závazné přihlášce. Pokud pro úhradu použijete
bankovní převod, uhraďte vložné nejpozději do 17. 5. 2022.
Pozn.: Vložné poukažte na účet České společnosti chemické (majitel účtu) č. 1922952379/0800, konst. symbol 379, (DIČ:
CZ00444715; IBAN: CZ70 0800 0000 0019 2295 2379, BIC SWIFT: GIBACZPX., adresa banky: Česká spořitelna a.s.,Václavské
náměstí 16, CZ 110 00 Praha 1). Jako variabilní symbol platby uveďte 192022, a uveďte jméno účastníka v poznámce pro
příjemce. V případě skupinové platby uveďte jména všech účastníků, kterých se platba týká, příp. zašlete jmenný seznam účastníků
platby e-mailem.

4. Odjezd z Prahy bude autokarem dne 23. 5. 2022 v 8.00 hod. od VŠCHT, Technická 5, Praha 6 (metro A
Dejvická). Nástup bude na prostranství mezi budovou A VŠCHT a Národní technickou knihovnou z ulice

Studentské. Odjezd ze Skalského Dvora do Prahy bude dne 25. 5. 2022 asi ve 14 hod.
5. Symposium se uskuteční v hotelu Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel. 566 591
511, fax: 566 551 139, e-mail: info@skalskydvur.cz.
6. Doba vymezená pro jednotlivá sdělení (kromě vyžádaných přednášek) je 15 min. K dispozici pro
přednášející bude dataprojektor a presenter. Posterová sdělení budou vyvěšena po celou dobu konání
symposia. Rozměr panelů pro prezentaci posterů: výška 130 cm, šířka 95 cm, materiál hobra (připevnění
tenkými špendlíky – budou k dispozici) nebo plech (připevnění magnety nebo páskou – budou k dispozici).
7. Ze symposia bude vydán Sborník příspěvků (referáty a postery) v plném znění, který bude zveřejněn na
webových stránkách www.czechfoodchem.cz dodatečně. Sborníku budou přidělena čísla ISBN a ISSN.
Informace pro autory příspěvků do Sborníku jsou uvedeny rovněž na webových stránkách
czechfoodchem@vscht.cz. Za jazykovou a věcnou správnost textu odpovídají autoři příspěvků. Konečný
termín pro zaslání příspěvků je 31. 7. 2022. Příspěvky došlé po tomto termínu a příspěvky, které nebyly
na symposiu prezentovány některým z autorů, nebudou do Sborníku zařazeny.
8. Účastníci symposia mají alternativní možnost publikovat své příspěvky prezentované na CzechFoodChem
2022 v časopise Czech Journal of Food Sciences (CJFS, IF 2000: 1,279). Svůj úmysl publikovat nejprve
prosím oznamte organizátorům symposia na czechfoodchem@vscht.cz, a to nejpozději do 31. 5. 2022.
Po akceptaci organizátory je možné vkládat rukopisy do podacího systému CJFS (Submission), a to do
15. 7. 2022 a s řádným označením „CzechFoodChem 2022“ v poznámce. Všechny zaslané rukopisy
v anglickém jazyce budou zpracovány v souladu se zásadami časopisu včetně recenzního procesu
zajišťujícího vysokou kvalitu publikovaných článků. Jednou z podmínek pro to, aby rukopisy mohly
úspěšně projít recenzním řízením, je splnění všech požadavků dle Instrukcí pro autory.

V Praze, dne 9. 5. 2022

