INFORMACE ÚČASTNÍKŮM WORKSHOPU MRAMOROVÁNÍ PAPÍRU
VODOVÝMI BARVAMI NA KARAGENU
Horšovský Týn, 13. – 15. května 2019
___________________________________________________________________

1.
Workshop se koná v konzervátorské dílně Státního okresního archivu
Domažlice v Horšovském Týně, náměstí Republiky 10, Horšovský Týn.
2.
Možnosti ubytování účastníků semináře jsou uvedeny v příloze těchto
informací.
3.
Stravování není hromadně organizováno. Je možné využít nabídky několika
restauračních zařízení v blízkosti archivu.
4.

Cestovné hradí účastníkům vysílající organizace.

5.
Prezence účastníků bude probíhat v pondělí 13. května 2019 od 8.30 do 9.00
hodin v ředitelně archivu.
6.
Výše účastnického poplatku 2.000 Kč. Účastnický poplatek zahrnuje náklady
na materiál na výrobu mramorovaného papíru. Náklady na výrobu jednoho kusu
mramorovaného papíru vodovými barvami na karagenu činí cca 100 Kč. Účastníci
během workshopu vyrobí cca 20 ks papíru, z toho 5 ks bývá zkušebních, ostatní
papíry si účastníci workshopu odvezou a budou je moci ve svých restaurátorských a
konzervátorských dílnách dále využít při restaurování. Účastnický poplatek
nezahrnuje ubytování, stravu ani jízdné.
7.
Účast na workshopu je omezena prostorovými možnostmi konzervátorské
dílny. O účasti na workshopu rozhoduje pořadí přihlášek. Řádně vyplněnou
závaznou přihlášku zašlete prosím poštou, případně naskenovanou připojte k emailové zprávě, a to nejpozději do 31. března 2019 (e-mail: soka-do@soaplzen.cz).
8.
Počet účastníků je omezen kapacitou konzervátorské dílny. Příjem závazné
přihlášky sdělíme e-mailem, případně poštou. V případě většího zájmu se
organizátoři pokusí workshop zopakovat.
9.
Po potvrzení přihlášky poukažte účastnický poplatek bankovním převodem
či poštovní poukázkou na účet České informační společnosti, z. s. – pobočného
spolku při Národním archivu se sídlem Buzulucká 570/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice,
vedený v české měně u České spořitelny, a. s., číslo účtu 1968570309/0800. Jako
variabilní symbol uveďte 201903. Účastnický poplatek uhraďte do 10. dubna 2019.
10.
IČ České informační společnosti, z. s. – pobočného spolku při Národním
archivu se sídlem Buzulucká 570/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice: 75072661, DIČ:
CZ75072661. Pobočný spolek České informační společnosti, z. s. není plátcem DPH.
11.

Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jednoho účastníka.

12.
Závazně přihlášeného účastníka může zastoupit náhradník. Při neúčasti
nemůžeme účastnický poplatek vrátit.
13.

Akci zajišťuje:

Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek
při Národním archivu
Buzulucká 570/8
160 00 Praha 6 – Dejvice
Roman Straka, organizační garant
tel.: +420 974 847 468
e-mail: roman.straka@nacr.cz

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv
Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
nám. Republiky 10
346 01 Horšovský Týn
Jiřina Vasiová, odborný garant
tel.: +420 379 422 607
e-mail: vasiová@soaplzen.cz

