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Referenční materiály a mezilaboratorní zkoušky

Sborník

Zveme Vás na již sedmý ročník tradiční konference, která je již potřetí
koncipována jako česko – slovensko – polské setkání s účastí odborníků
z dalších zemí. Spolupracujeme s organizátory obdobné konference „Jakość
w chemii analitycznej” v Polsku a organizujeme akci ve dvouletém intervalu,
střídavě s nimi.

Prosíme účastníky, kteří přihlásí přednášku, aby nám zaslali do 20.10.2018
text přednášky v délce do 10 stran v elektronické podobě v editoru MS
WORD, písmo Times New Roman, 12 b, řádkování jednoduché, mezery mezi
odstavci 6 b, okraje stránky nahoře, dole, vlevo i vpravo 2,5 cm. (Řiďte se
prosím pokyny na www.2theta.cz.) Autory krátkých sdělení prosíme o text do
2 stran. K Vašemu příspěvku přidejte rovněž abstrakt v angličtině do 1/2
stránky.

Na konferenci budou diskutovány dva hlavní nástroje zajištění kvality
v chemické analýze - referenční materiály (RM) a zkoušení způsobilosti (PT).
Jejím cílem je sdružit producenty a distributory z RM a organizátory PT
s uživateli, výzkumnými pracovníky a úředníky regulačních orgánů. Témata
zahrnují širokou škálu teoretických a praktických aspektů a aplikací RM a PT
v různých průmyslových odvětvích, zemědělství a produkci potravin, ochraně
životního a pracovního prostředí, v biochemii a medicíně.

Tématické okruhy
 Příprava, charakterizace a aplikace CRM i RM
 Porovnání zkoušek - organizace a využití výsledků výzkumu
 Akreditace výrobců RM a poskytovatelů zkoušení způsobilosti
 Použití RM a porovnání zkoušek v klinické biochemii, v pracovním lékařství
a v laboratorní medicíně

Místo konání
Konference se uskuteční v Zámeckém hotelu Lednice, který je
součástí zámeckého parku a také součástí Lednicko-valtického areálu
Unesco na jihu Moravy u rakouských hranic. Okolí nabízí vynikající
podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku, kulturní památky,
skvělá jídla a vynikající vína. Pro všechny účastníky je rezervováno
ubytování buď přímo v hotelu, nebo v dostupných penzionech
v blízkém okolí zámku.
Účastnický poplatek
Konferenční poplatek::
Hotelové služby celkem:

Základ
2000, 00

DPH 21%
420,00

Celkem
2 420,00 Kč
3 000,00 Kč

 RM a porovnání zkoušek v analýze potravin
 Činnost mezinárodních institucí, nové programové dokumenty a pokyny

Poplatek
uhraďte
převodním
příkazem
na
konto
86-5920670237/0100 u Komerční banky v Č. Těšíně, VS. 201811,
IBAN CZ6901000000865920670237.

Odborný program

S konferenčním poplatkem uhraďte i objednané hotelové služby
(nocleh s plnou penzí a poplatek městu).

 Vzorkování a příprava vzorku ve vztahu ke kvalitě výsledků analýz

Bude sestaven z přednášek (20-30 minut) a krátkých sdělení (5-10 minut)
přihlášených účastníky a vyzvaných přednášek předních odborníků. Sdělte
nám prosím názvy Vašich příspěvků – ať již v rámci uvedených témat
nebo jinak navazujících na předmět konference – do 15.10.2018.

V případě neúčasti přihlášeného zašleme sborník, účastnický
poplatek ani objednané hotelové služby nevracíme. Je však možno
vyslat náhradníka, o čemž musí být organizátoři informováni nejpozději 3
pracovní dny před začátkem konference.

Podrobný program bude uveden ve II. cirkuláři, který bude zaslán přihlášeným
účastníkům do 30.10.2018 a také bude vystaven na www.2theta.cz.

Přihlášky

Konferenční jazyky
Český, slovenský, polský a anglický. Žádáme přednášející, kteří přednášejí ve
svém národním jazyku, aby měli obrazovou prezentaci připravenou v angličtině
a naopak.

K přihlášení využijte přiložený přihlašovací lístek.
Prosím, vyplňte obě strany strojem nebo hůlkovým písmem (nezapomeňte
na IČO a DIČ Vašeho podniku) a pošlete poštou nebo e-mailem do
20.10.2018. Daňový doklad Vám bude zaslán na základě platby.

