Workshop je určen anglicky, česky, slovensky a polsky mluvícím a píšícím pracovníkům z oblasti modelování a simulace systémů v nejrůznějších aplikačních oblastech.

Programový výbor
Mikuláš Alexík, Slovenská republika
Milan Češka, Česká republika
Grzegorz Dobrowolski, Polsko
Dieter Franke, Německo
Andrzej Kasprzak, Polsko
Evžen Kindler, Česká republika
Wilfried Krug, Německo
Josef Lauber, Česká republika
Zdena Rábová, Česká republika
Veronika Stoffová, Slovenská republika
Jan Štefan, Česká republika
Richard N. Zobel, Velká Britanie
Program
Pondělí, 13. září 1999
19:00-21:00 Registrace účastníků, koktejl
Úterý, 14. září 1999
07:30-09:00 Registrace účastníků
10:00-12:00 Zahájení, přehl. přednáška
12:00-13:30 Polední přestávka
13:30-18:00 Jednání v sekcích
19:00-23:00 Společenské setkání
Středa, 15. září 1999
08:30-12:00 Jednání v sekcích
12:30-13:00 Polední přestávka
13:15-15:00 Návštěva továrny na varhany
15:00-18:30 Plenární jednání
Čtvrtek, 16. září 1998
08:30-12:00 Jednání v sekcích
12:00-13:00 Plenární jednání, závěr
Přihlášeným účastníkům bude zaslán konečný program. Délka přednášky je cca 20 minut. K dispozici bude zpětný projektor.
Všeobecné informace
1. Místo a datum konání: Krnov, hotel Praha, 14. - 16. září 1999
2. Registrace: 13. září 19:00 - 21:00, 14. září 7:30 - 9:00
3. Pracovní jazyky: angličtina, čeština, polština a slovenština
4. Doprava: Dopravu hradí vysílající organizace. Do Krnova se dostanete železnicí, buď z Olomouce (romantickou krajinou), trať 310, nebo z Ostravy-Svinova, trať 316, nebo dálkovými autobusy.
5. Ubytování v hotelu Praha bude rezervováno a zajišťováno v pořadí došlých závazných přihlášek. Hotel má omezený počet lůžek. Cena ubytování je cca 600 Kč za dvoulůžkový pokoj a den a není zahrnuta ve vložném, účastníci ji vyrovnají v recepci hotelu.
6. Závaznou přihlášku zašlete co nejdříve, nejpozději do 15. srpna 1998 na dále uvedenou adresu.
7. Stravování je zajištěno v restauraci hotelu a účastníci si je hradí ze svého cestovního účtu.
8. Účastnický poplatek (smluvní ceny) se skládá z vložného 2160 Kč, sborníku kolokvia 490 Kč, celkem 2650 Kč, ve vložném není zahrnuto stravování ani občerstvení. Členové CSSS mají slevu na vložném, které pro ně činí 1400 Kč, se sborníkem 1890 Kč. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací a plátce obdrží sborník konference. Potvrzení o zaplaceni účastnického poplatku je nutno přiložit k zasílanému "camera ready" referátu. 
9. Platba účastnického poplatku: Částku zaplaťte ve prospěch účtu č. 211259-768/0800, název účtu: J. Štefan, MARQ., banka: Česká spořitelna, a.s. pob. Ostrava. Příjemce (IČO: 42040973, DIČ: 388-380821423) není plátcem DPH. Na požádání Vám vystavíme daňový doklad.

Závazná přihláška
XXI. podzimní mezinárodní workshop
Pokroky tvorby a využití simulačních modelů 
ASIS 1999
Krnov, 14. - 16. září 1999, hotel Praha

Příjmení, jméno a tituly:


Zaměstnavatel:


Adresa pro korespondenci:



Fax:                                                               E-mail:

Závazná přihláška ubytování:
A = ano N = ne
ze 13. na 14. září .......
z 14. na 15. září .......
ze 15. na 16. září .......


Podpis: ………………….

Na druhé straně účtárnou potvrzenou přihlášku, zašlete obratem, nejpozději 15. srpna 1999 na adresu, viz bod 10.
Oznámení o platbě splatné dne:


Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek za:


příjmení			jméno

Dle rozpisu:


vložné			     sborník

prostřednictvím příkazu k platbě.


na vrub účtu
ve prospěch účtu
částku

211259-768/0800


var. symbol
zvl. disp.
konst. symbol
spec.symbol


308



Oznámení vyplňte shodně s příkazem k úhradě. Bez potvrzeného oznámení není přihláška platná.

Razítko a podpis příkazce:



10. Adresa pro korespondenci:
Ing. Jan Štefan, CSc.
Katedra informatiky/456
VŠB-Technická univerzita Ostrava, FEI
17. listopadu 15
708 33 Ostrava Poruba

fax: (069) 691 9597
e-mail: jan.stefan@vsb.cz
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