Dodatek k zápisu ze zasedání Rady ČAAG z 6. 11.2014 v Praze (věc - konference IGSC
v Praze)
Na základě zasedání Rady ČAAG organizátoři konference IGSC, pořádané v Praze 13.-16. 7.
2015, uvádějí tyto údaje o konferenci:
● Organizační komise konference bude složena z pěti členů, jejichž jména, kontakty a
zodpovědnosti jsou:
Mgr. Jaroslav Jirků, jirkujaroslav@seznam.cz, 723026620, hlavní organizátor
Mgr. František Staněk, stanekfr@gmail.com, 728828998, zástupce hlavního organizátora
RNDr. Petr Tábořík, PhD., petr.taborik@natur.cuni.cz, 775416065, technický a sociální
program
Mgr. Martin Bachura, martin.bachura@gmail.com, 733505447, IT podpora
Mgr. Josef Vlček, josef.vlcek@natur.cuni.cz, 724162630, ekonomické záležitosti
Tato komise má status hlavních pořadatelů. Každý si k sobě přizve pomocné pořadatele pro
jednotlivé pod-úkoly. Celkový počet lidí připravujících konferenci by měl být 10 – 12.
Členové komise se stanou řádnými členy ČAAG (pokud jimi již nejsou) a mezi
studentským chapterem SEG a ČAAG bude uzavřen právní dokument, který bude legálně
ošetřovat ekonomickou spolupráci mezi ČAAG a chapterem SEG. Hlavní dokument MOA je
podepisován mezi SEG a studentským chapterem, a to prezidentem spolku Františkem
Staňkem, veškerá rizika tedy nese chapter (tato část bude ještě ošetřena – pozn. Kaláb).
Ke každému členu studentského organizačního výboru bude přiřazen člen ČAAG a to:
Kaláb, Dostál, Bárta, Čápová D. a Čápová L. Rada ČAAG jmenuje předsedu asociace a Dr.
Bártu za své stálé členy jako konzultanty pro studentský organizační výbor.
● Organizátoři konference budou při získávání finančních darů od sponzorů vycházet ze tří
základních odhadů rozpočtu konference, kterému se poté přizpůsobí:
- minimální varianta (technický program a sociální program formou svépomoci,
jednoduchý registrační systém, minimální služby pro účastníky, 1 field trip po Praze) –
150 000 Kč
- střední varianta (technický program a registrace svépomoc, sociální program
cateringová společnost, běžné služby pro účastníky, 2 field tripy) – 350 000 Kč
- maximální varianta (většina zajištěna vybranou společností, icebreaker, gala party,
jízdné hromadnou dopravou pro účastníky, coffee breaky, profesionální registrace a online
interakce, 3 field tripy) – 750 000 Kč
● Organizátoři předběžně sestavují harmonogram nezbytných činností a to takto:
- listopad 2014 – oslovení sponzorů, vybírání darů
- prosinec 2014 – vytvoření webu, spuštění, vytvoření předběžného programu
konference
- leden 2015 – otevření registrace a call for abstracts, první vlna cen vložného
- únor 2015 – finalizace programu, sociálního i odborného
- duben 2015 – uzavření registrace a call for abstracts nebo podle kapacity druhá vlna
cen vložného

