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Novinky
● Příprava banketu pro tuto chvíli hotova

– Kompletní shrnutí na poslední schůzi LOC od Marcely zde

● Cena banketu ve spolupráci se skupinou FIN stanovena na 80 EUR
– Předpokládáme plné zaplnění (t.j. 800 míst + VIP)

– Pokud budou sponzoři na večeři, budeme si moci dovolit více (např. bohatší 
kulturní program, delší přípitek)

● Během února bude potřeba
– Finalizovat smlouvu s Žofínem (např. počet sálů)

– Zamluvit závazně kulturní program

https://indico.cern.ch/event/859477/contributions/3619194/attachments/1940857/3218111/schuzka_ICHEP_Nov07_2019.pdf
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Welcome drink
● Kdy: čtvrtek 30.7. 2019 společně s Poster Session v KCP

● Délka a program (návrh od Zdeňka) 
– 1. hodina: Poster Session (bez občerstvení)

– 2. hodina: Zahájení Welcome recepce (občerstvení)  

– 3. hodina: Kulturní program (občerstvení)

● Program – návrhy
– Cimbálová muzika

– Folklorní skupina Gaudeamus – 10 hudebníků + tanec (5 – 9 párů)

● Rozpočet
– Započítáno 650 Kč/osoba x 900 registrovaných = 585 tis. Kč

– Předpokládáme nižší počet účastníků recepce (600 osob)

● Poznámka: Druhá poster session v pátek 31.7.2019
– Počítáme pouze s drobným občerstvením – nutný cenový odhad (C-in)

https://www.gaudeamus-folklor.cz/
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PR skupina: Tanec na úvod
● Taneční scénografické představení pro ICHEP pod vedením prof. 

Vladimíra Soukenky jako součást např. úvodního ceremoniálu

● Představení konceptu 3.12. 2019 od 9.00 v B13A na FJFI (Břehová 7)
– Přijde autor díla prof. Vladimír Soukenka s kolegy

– Zájemci, kteří se chtějí dozvědět více, srdečně vítáni
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TODO
● Coffeebreaks

– Rozpočet, občerstvení (C-in)

– Akce o přestávkách – shromažďování návrhů (focení u foto stěny např. s motivem 
Tycho de Brahe, raznice na památeční mince s logem Prahy a ICHOP...)

● Childcare
– Najmout agenturu na hlídání dětí, účastníci si budou platit  sami

– Kde bude hlídání probíhat? Nutno poptat možnosti v okolí

● Upomínkové předměty
– Shromažďování návrhů

● Pozvánky na společenské akce
– Na banket pro VIP (s VIP skupinou)

● Další akce v případě dobrého rozpočtu

● Večeře pro IAC  + VIP poslední den konference (cca 40 osob)
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Průběžně sbíráme návrhy, prosíme 
posílejte.
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Pokud byste si nějaký úkol chtěli vzít na 
starost, tak nám prosím dejte vědět. 
Budeme rády :)
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