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11. uživatelská konference Leica Geosystems 

16. - 17. 6. 2022, Hotel-restaurant „Tři Věžičky“, Střítež u Jihlavy 

 

Vážení přátelé, 
Je nám potěšením Vás pozvat na již tradiční setkání (nejen) uživatelů geodetických přístrojů 
Leica Geosystems. Za delší dobu od konání posledního uživatelského setkání se opět objevily 
zcela nové technologie (například převratné GNSS s IMU sklonoměrem a fotogrammetrickou 
kamerou GS18 I, inteligentní jednotka na tyčku AP20 AutoPole a ruční mobilní skener BLK2GO) 
a všechny přístroje procházejí průběžnou aktualizací. Máme mnoho námětů, o něž se s vámi 
rádi podělíme a samozřejmě uvítáme zvláště vaše příspěvky a zkušenosti, které vždy budily 
živý zájem a vytvářely tvůrčí atmosféru celé konference. Abychom podnítili vaši aktivitu, 
budou účastníci, kteří si připraví příspěvek, opět osvobozeni od vložného. Na druhou stranu je 
rozsah konference tradičně omezen na čtvrteční odpoledne a páteční dopoledne a kapacita 
hotelu je rovněž omezena, a proto, prosíme, neváhejte s přihláškami. Uzávěrka přihlášek 
v pátek 27. 5. 2022 a příspěvků 20. 5. 2022 je stanovena tak, abychom mohli doladit program 
a dořešit organizační záležitosti. Děkujeme za spolupráci a již se těšíme na viděnou. 
         
 
Předběžný program 

 Aktuální přehled novinek  

 TPS, GPS – GS18 I, AP20 a důležité novinky ve 
firmwaru, zpracování dat 

 Laserové skenery – RTC360, BLK360, 
BLK2GO, software Cyclone 

 Uživatelské příspěvky 

 Praktické venkovní cvičení a soutěže 
 
Rádi Vám také dáme prostor nejen na vaše případné příspěvky z praxe, ale také na dotazy a 
konzultace v rámci prostoru vyčleněného pro diskuzi a během večerní společenské akce. 
Podrobný program bude vytvořen mj. na základě přihlášených uživatelských příspěvků. 

Přednášející hosté 

Pokud se chcete s námi a s ostatními uživateli podělit o vaše poznatky a zkušenosti z praxe, 
rádi uvítáme Vaše příspěvky. Jako aktivně vystupující hosté budete osvobozeni od 
vložného. Prosíme o co nejrychlejší přihlášení včetně tématu a časového rozsahu 
příspěvku, abychom mohli včas sestavit program! Zásadním kritériem pro zařazení 
příspěvku do programu, bude pořadí přihlášených. Program plánujeme na čtvrtek odpoledne 
a případně pátek dopoledne, čímž je také vymezen prostor pro uživatelské příspěvky. 

Společenský program 

Součástí akce bude raut, průběžné občerstvení, bowling a další zajímavosti. 

Vložné a ubytování 

Tato akce je zpoplatněna vložným 800,- Kč včetně DPH na osobu. Po přihlášení Vám 
vystavíme zálohovou fakturu. Pozdní platba v hotovosti přímo na akci činí 1000,- Kč. Včetně 
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DPH. Od tohoto poplatku budou osvobozeni aktivně přednášející účastníci. Účastníci si dále 
hradí ubytování dle aktuálního ceníku hotelu: 
http://trivezicky.cz/cs/hotel-s-pivnimi-laznemi/cenik  
vzhledem ke kapacitě hotelu předpokládáme zaplnění 2 – 3 lůžkových pokojů. V hotelu je 
rezervována určitá kapacita. Plnit ji budeme podle pořadí došlých přihlášek, proto opět 
neváhejte! 
 
Na viděnou se těší team obchodního zastoupení Leica Geosystems  
 
 

Podrobné informace 

Místo konání: 
Hotel-Restaurant „Tři Věžičky“ 
588 11 Střítež u Jihlavy 
Tel.: 567 129 111 
Tel./Fax: 567 217 581 
URL: http://trivezicky.cz 
E-mail: recepce@trivezicky.cz  
Hotel-Restaurant Tři Věžičky se 
nachází u dálnice D1 (exit 112), směr 
Havlíčkův Brod - 500m. Je vzdálen 
7 km od města Jihlava směrem na 
Havlíčkův Brod, u obce Střítež. 
 
Doba konání: Od čtvrtka 16. 6. 2022 cca 13: 00 do pátku 17. 6. 2022 cca 13:00 (časy 
upřesníme v konečném programu v závislosti zejména na uživatelských příspěvcích). 

 
Uzávěrky: přihlášky do 27. 5. 2022, příspěvky do 20. 5. 2022 
 

Využijte prosím elektronickou přihlášku na našem webu: 
https://www.gefos-leica.cz/konference  
 
V případě, že se nebudete chtít registrovat přes web, můžete vyplnit a poslat následující formulář:  
 
Firma / Organizace/IČ (fakturační údaje):  
 
Účastníci / náhradníci: 
 
Telefon:    E-mail: 
 
Počet 2-lůžkových pokojů obsazených jednou osobou: 
Počet plně obsazených 2-lůžkových pokojů: 
Akceptujete možnost ubytování s účastníkem z jiné firmy na pokoji?  ANO – NE ? 
 
Vlastní příspěvek: ANO – NE ? 
Téma příspěvku a čas potřebný na prezentaci: 
Jiná sdělení, náměty, připomínky a dotazy: 
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