37. medzinárodné informatické sympózium
8. – 11. apríl 2013
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry
Organizátori: Spolok slovesnkých knihovníkov, Ústredná knižnica SAV

Organizačné pokyny
PRÍSPEVKY PREDNÁŠATEĽOV
Termín pre zaslanie plných textov do zborníka INFOS 2013
5.4.2013 na adresu: kopacikova@starlib.sk

ÚČASTNÍCKE POPLATKY
Zľavu 50% majú všetci individuálni členovia SSK.
Ak sa na príspevku podieľa viac spoluatorov, nárok na uplatnenie
odpustenia účastníckeho poplatku má len 1 autor odborného príspevku
REGISTRÁCIA
účastníkov sympózia INFOS 2013 bude prebiehať od 8.4.2013
v kongresovom centre Slovenskej akadémie vied – Academia
UBYTOVANIE
účastníkov bude zabezpečené v troch, vybavením a úrovňou identických hoteloch:
hotel Academia
hotel Kontakt
hotel Horizont
STRAVOVANIE
účastníkov bude zabezpečené podľa Vašich individuálnych objednávok stravných
jednotiek (obedy/večere). Individuálnu voľbu počtu jedál umožňujeme po vzájomnej
dohode s hotelmi. Účastníci sa stravujú vždy v hoteli, v ktorom sú ubytovaní.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Ďakujeme spoločnosti Albertina icome Bratislava,
za bezplatnú autobusovú dopravu pre účastníkov – INFOSbus na trase:
Poprad – Stará Lesná, 8.4.2013 o 11.00 hod.
Autobus bude viditeľne označený logom sympózia a pristavený
o 10.45 na autobusovej stanici v Poprade pri novinovom stánku
Stará Lesná – Poprad, 11.4.2013 o 12.30 hod.
Autobus z miesta konania INFOS 2013 bude viditeľne označený logom sympózia.

Dôležité:
Záujem o bezplatnú autobusovú dopravu, prosím, označte v online prihláške.
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA NA INFOS 2013
Autobus:
priamy spoj zo stanice Poprad – Tatry do stanice Stará Lesná
Tatranská elektrická železnica:
1. zo stanice Poprad – Tatry električkou v smere do Tatranskej Lomnice, zo zastávky
Stará Lesná pešo (cca 15 min.) ku komplexu hotelov Horizont/Kontakt /Academia
alebo
2. zo stanice Poprad – Tatry električkou do Starého Smokovca, kde prestúpiť
na smer Tatranská Lomnica, zo zastávky Stará Lesná pešo (cca 15 min.)
Bližšie informácie o doprave a lokalite:
www.zsr.sk
http://idos.cz
www.vysoketatry.com
Detailné mapy oblasti Vysokých Tatier na stiahnutie
ODPORÚČAME
venovať Vašu pozornosť možnosti využitia bazéna a služieb
Vitálneho sveta v objekte hotela Kontakt pre všetkých účastníkov sympózia
(poplatok sa hradí individuálne na vlastné náklady v recepcii hotela).
SPOLOČENSKÉ VEČERY
budú tradične príjemným spestrením sympózia INFOS 2013.
Chystajte si dobové oblečenie, módne doplnky, kravaty, bižutériu.
Bližšie informácie pošleme všetkým prihláseným účastníkom INFOS.
ČLENSKÉ POPLATKY pre individuálnych členov SSK
bude možné uhradiť na mieste konania INFOS 2013 pri registračnom pulte sympózia
u tajomníčky Spolku slovenských knihovníkov, Marty Weissovej
(0905 758 099, weissova77@gmail.com.
Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami!
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka SSK, silvia.stasselova@gmail.com
PhDr. Judita Kopáčiková, podpredsedníčka SSK, kopacikova@starlib.sk

