ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z. s.

Kulatý stul spojený s exkurzí a teambuildingem na tema

VODA - Fasádní čistírny a úpravny vody
22. 7. 2020 Začátek v 9:00 hod ve spol. LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, Slavkov u Brna
Kulatý stůl rozdělený na přednášky:
• Domy jako stromy, Ing. Libor Musil, LIKO-S, a.s.
Architektura staveb potřebuje projít revolucí. Čím dříve
začneme stavět pro novou klimatickou éru, tím méně
budeme trpět.
• Konkrétní možnosti podpory vodního hospodářství
v oblasti adaptace na sucho,
Ing. Karel Plotěný, ASIO TECH, spol. s r.o.
Využití srážkových a šedých vod, udržitelný přístup
k řešení vodního hospodářství bytových domů, městských
a vesnických sídel a průmyslu. Reálné možnosti a vize.

Exkurze
Fasádní kořenové čističky vod ve společnosti LIKO-S, a.s.

Teambuilding
Broková střelba na střelnici v Popicích vedená Josefem
Machanem – zasloužilým mistrem sportu, mistrem světa,
5násobným mistrem republiky a držitel bronzu z Olympiády
v Moskvě za sportovní střelbu.
V rámci teambuildingu, diskuze o plánovaných akcích AOVT
– mise do Jordánka a Číny; Konferenci o nízkoenergetických
a chytrých domech a bydlení v nich s dopadem na zdraví
člověka; Mezinárodní Evropská konference o obchodu ve
spolupráci s FEST.

Vložné:

Členové AOVT 1.000,- Kč vč. DPH
Ostatní
1.800,- Kč vč. DPH

V ceně vložného jsou zahrnuty:
Přednášky, exkurze, občerstvení, oběd, odpolední
teambuilding – náboje, střelnice, trenér, zapůjčení
brokovnice, ostatní služby

•

Závazná přihláška v příloze

!

Uzávěrka přihlášek do 10. 7.

•

Maximální počet osob 25

Program:
09:00 Přednáška Ing. Libora Musila „Domy jako stromy“
10:00 Přednáška Ing. Karla Plotěného „Konkrétní možnosti podpory vodního hospodářství v oblasti adaptace
na sucho“
11:00 Exkurze spol. LIKO-S, a.s. – Fasádní kořenové čističky
12:00 Odjezd na střelnici v Popicích (https://mapy.cz/s/gerusotoza) – oběd, program vedený trenérem Josefem
Machanem
16:00 Předpokládaný konec akce
Kontaktní údaje: tajemnice AOVT Bc. Martina Sýsová, E: info@aovt.cz, T: 730 189 000, www.aovt.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Kulatý stůl spojený s exkurzí a odpoledním teambuildingem
na téma
„VODA - Fasádní čistírny a úpravny vody“
Dne 22. 07. 2020
Vložné: Členové AOVT 1.000,- Kč vč. DPH
Ostatní
1.800,- Kč vč. DPH

Uzávěrka přihlášek je do 10. 7. 2020
NEVÁHEJTE, AKCE JE URČENA PRO MAX. 25 OSOB
Název firmy:
Sídlo:

IČO:

Email:

Tel:

Jména účastníků:

Tel:

Mám zbrojní průkaz

ANO - NE

Použiji vlastní zbraň – brokovnice 12

ANO - NE

DIČ:

Email:

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 730 189 000, nebo e-mailu: info@aovt.cz
Podpisem této přihlášky souhlasím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány pro
potřeby naplnění činnosti AOVT.

Dne

------------------------------------------------Podpis
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