16. ročník Telekomunikační olympiády
MEMORIÁL PAVLA ELIÁŠE
DATUM:

21. června 2018

MÍSTO:

hotel Atlantis, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice u Brna

REGISTRAČNÍ POPLATEK:

300 Kč/osoba, pro zahraniční návštěvníky 12 €/osoba

SOUTĚŽNÍ OBLASTI:
OPTIKA – optické spojky a rozvaděče, FTTH boxy a zásuvky, optické kabely a příslušenství
METALIKA – zářezová technika, teplem smrštitelné produkty, mechanické spojky
ZAFUKOVÁNÍ – zafukovací zařízení optických kabelů, mikrokabelů a mikrotrubiček
MOBILNÍ SÍTĚ – koaxiální kabely, konektory atd.
CATV – koaxiální kabely a konektory, splittery, odbočovače, rozbočovače, měření
AKTIVNÍ TECHNOLOGIE – RFoG, Point to Point sítě, strukturovaná kabeláž
Do soutěže se může zapojit tým, který se skládá z 2-4 členů – zástupců stejné firmy. Výherní tým získá
zajímavé ceny.
Během celého soutěžního dne vám na jednotlivých stanovištích představíme mnoho novinek z našeho
sortimentu, např. optické rozvaděče, spojky, boxy a mnoho dalšího.
Občerstvení formou studeného a teplého bufetu během celého dne bude zajištěno. Vpodvečer se můžete
těšit na tradiční grilování, živou kapelu a mnoho zábavy. Letos můžete využít i zrekonstruovaný
venkovní bazén, takže plavky s sebou!

Přihlášky
Přihlášky na Olympiádu včetně rezervace ubytování přijímáme pouze písemně – emailem na
adresu olympiada@telco-vnt.cz.
Přihláška je závazná. V rámci jedné přihlášky je možné přihlásit i více lidí najednou.






U každého je nutné čitelně uvést jméno, společnost, email, mobil, fakturační údaje a
případný požadavek na ubytování.
Úhrada registračního poplatku je podmínkou účasti.
Registrační poplatek je nevratný.
Přihláška je přenosná, tj. místo přihlášeného zájemce se může zúčastnit náhradní osoba
ze stejné společnosti.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 7.6.2018.

Ubytování
Ubytování pro zájemce bude zajištěno v hotelu Atlantis do vyčerpání volné kapacity.
Cena za ubytování NENÍ zahrnuta v účastnickém poplatku, každý si hradí sám při
příjezdu na recepci hotelu.
Rezervace ubytování v přihlášce je závazná. V případě nevyužitého rezervovaného lůžka je
hotel oprávněn vystavit fakturu na společnost uvedenou v přihlášce.
Účastnický poplatek:

300 Kč bez DPH/osoba, případně
12€ bez DPH/osoba

Cena ubytování na 2, 3, 4 lůžkovém pokoji:

900 Kč včetně DPH/osoba

Parkování u hotelu:

zdarma

