Výzva k zaslání přednášek

Call for papers

Společnost pro Trhací Techniku a Pyrotechniku vyzývá
všechny, kteří by chtěli prezentovat v rámci mezinárodní
konference Trhací Technika a Pyrotechnika 2020 aby
zaslali abstrakt přednášky.

Association For Blasting Technics And Pyrotechnics is
asking everybody, who would like to present paper during
conference Blasting Technics And Pyrotechnics 2020 to
send abstract of paper.

Mezinárodní konference je určena pro střelmistry,
technické vedoucí odstřelů, pyrotechniky, odpalovače
ohňostrojů a další pracovníky z oblasti vědy, výzkum,
školství, legislativy a praxe ve všech odvětvích s využitím
trhacích prací, pro výrobce, dodavatele a uživatele
prostředků trhací techniky a pyrotechniky.

International conference is intended for shotfirers, blast
engineers, pyrotechnicians, fireworkers and other workers
from science, research and development, education,
legislation, all applications using blasting works, also for
procedures, suppliers and users of blasting works and
pyrotechnics.

Termín pro odeslání abstraktů je do 31.7.2020. Abstrakt
musí obsahovat název přednášky v přednášeném jazyce a
v anglickém jazyku a musí mít délku maximálně 400 slov.
Abstrakty zasílejte na sttp@sttp.cz .

Deadline for abstract submissions is 31st July 2020.
Abstract must have name of presentation in national
language and name in English language and the abstract
length must be max 400 words. Send abstracts to
sttp@sttp.cz .

Přednášky je nutno připravit a odeslat do 31.8.2020.
Přednášky je nutno připravit v PowerPoint verzi pro
promítání v rámci konference a jako článek ve Word pro
otištění v rámci časopisu Trhací technika a pyrotechnika.

Papers must be ready and sent by 31st August 2020. Paper
must be in in PowerPoint for presentation during
conference and also in Word form for printing in magazine
Blasting Technics and Pyrotechnics.

Autoři nekomerčních / ne-reklamních přednášek získají
autorskou odměnu po prezentaci přednášky a odevzdání
článku ve formátu Word.

Authors of non-commercial / non-advertisement papers will
be honored by author fee after presentation and delivering
article in Word form.
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