Letní škola památkové technologie/začátečníci (dále jen „LŠPT“)

závazná přihláška
Pořadatel:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČ 75032333, sídlem
Valdštejnské náměstí, 11801 Praha (dále též „NPÚ“)
Téma:
Základy práce s vápnem a vápennými maltami
Termín:
23. až 25. 5. 2019
Místo konání: Státní zámek Uherčice
Jméno, příjmení, titul účastníka:
E-mail:

Telefon:

Fakturační adresa:

IČO:

Cena LŠPT:

DIČ:

4.500 Kč. Pro zaměstnance NPÚ a studenty FA ČVUT činí cena LŠPT 2000 Kč. V ceně je
zahrnuto ubytování (2 noci) a částečné stravování viz níže.

Platební a storno podmínky:
Cenu uhraďte bezhotovostně, na základě faktury, a to na účet NPÚ číslo 60039011/0710. Jako
variabilní symbol uveďte číslo faktury. V případě zrušení účasti na LŠPT ze strany účastníka
- 2 dny a méně dní před jejím začátkem činí storno poplatek 100% z ceny LŠPT,
- ve lhůtě 7 dnů až 3 dny před jejím začátkem činí storno poplatek 50% z ceny LŠPT.
Ubytování: Ubytování je zajištěno v Uherčicích v Penzionu Na Kolářce (třílůžkové a čtyřlůžkové
pokoje) a dále pak v penzionu Zámeček (dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje). Pokoje budou
obsazovány v pořadí dle přihlášení s přednostním ubytováním v Penzionu Na Kolářce. Obsazení
pokojů určuje pořadatel LŠPT.
Stravování: V ceně LŠPT jsou 2 snídaně, 2 obědy (první a druhý den), 1 společné večerní pohoštění a
drobné občerstvení a nealkoholické nápoje během výuky.
Program LŠPT: V příloze.
Kontaktní osoba pořadatele:
Ing. Gabriela Setunská tel. +420 257 010 321, +420 725 358 475, setunska.gabriela@npu.cz
Informace k ochraně osobních údajů:
Vaši e-mailovou adresu budeme současně evidovat v mailingovém listu pro účely zasílání informací a
novinek týkajících se akcí pořádaných NPÚ. Věříme, že informace, které Vám budeme zasílat, budou
pro Vás zajímavé. Pokud v budoucnu přestanete chtít být z naší strany informováni, svůj nesouhlas
nám zašlete prostřednictvím e-mailu setunska.gabriela@npu.cz a Vaše osobní údaje budou z našeho
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mailing listu vymazány. Svůj souhlas se zasíláním informačních e-mailů můžete tedy kdykoliv
v budoucnosti odvolat, a to bez udání důvodů.
Současně
Vás
informujeme,
že
v
průběhu
akce
bude
pořizována
její
fotodokumentace/videodokumentace. Tato fotodokumentace/videodokumentace bude využita
výhradně k naplnění oprávněných zájmů NPÚ pro účely prezentace LŠPT veřejnosti.
Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce
jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud máte vůči tomuto jakékoliv výhrady, prosím obraťte
se na kontaktní osobu pořadatele.
V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále též jen „GDPR“), si Vás dovolujeme informovat, že Vámi poskytnuté osobní údaje
budeme zpracovávat výhradně účely zajištění realizace LŠPT. NPÚ zajistí likvidaci osobních údajů,
jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty.
Ujišťujeme Vás, že poskytnuté osobní údaje vždy chráníme před zneužitím a zpracováváme v souladu
s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů v NPÚ včetně poučení o Vašich právech
naleznete na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů

V ……………………… dne ……………………

……………………………………………………….
podpis účastníka (může být i prostý elektronický)
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Příloha

Letní škola památkové technologie/začátečníci

program
23. 5. 2019 (čtvrtek)
11.00 - 12.00 registrace účastníků
12.00 - 12.15 zahájení školy
12.15 - 17.00 teoretická část školy - přednášky , Penzion Na Kolářce
17:00 - 18:00 prostor pro ubytování
18:00 - 19.00 společná procházka po okolí zámku Uherčice
19.00 - 22.00 společenský večer s pohoštěním, Penzion Na Kolářce
24. 5. 2019 (pátek)
9.00 - 12.00 praktická výuka: skupina A - program 1, skupina B - program 2, zámek Uherčice
12.00 - 13.00 společný oběd
13.00 - 16.00 praktická výuka: skupina A - program 2, skupina B - program 1, zámek Uherčice
Program 1. Praktické postupy přípravy malty a omítání - práce s vápnem, s pískem, příprava malty,
úpravy zdiva, příprava zdiva před omítáním, omítání, spárování, ošetřování.
Program 2. Praktické postupy záchrany historických omítek - odběr vzorků a průzkumy omítek,
záchranné zajištění omítek, injektáže a tmelení uvolněných ploch, zpevňování omítek.
16.00 -16.30 zhodnocení a ukončení školy
17.00/17:30 - 18:30/19:00 dle zájmu - společná prohlídka zámku Uherčice
9. 6. 2018 (sobota)
9.00 - 14:00/15.00 odborná exkurze - Uherčice, Vranov nad Dyjí, společná doprava mikrobusem
14:00/15:00 návrat do Uherčic, odjezd domů

Doporučujeme všem účastníkům kursu, aby se na školu vybavili pracovním oblečením, které posílí
jejich bezpečnost při práci s vápennými materiály tj. zejména ochrannými rukavicemi, uzavřenou
obuví, montérkami s dlouhými nohavicemi, trikem nebo košilí s dlouhými rukávy, případně
pokrývku hlavy. Zástěry a ochranné brýle budou v rámci kursu k dispozici.
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