PROGRAM KONFERENCE COFOLA 2017
Čtvrtek 27. dubna 2017
12.40
od 13.00
15.00
15.00 - 15.30
15.30
15.30 - 17.30
Od 19.00

odjezd autobusu od budovy PrF MU (pouze pro přihlášené)
registrace účastníků
zahájení konference – učebna P1 (klenutá místnost s cihlami)
coffee break
prohlídka města s průvodcem (25 Kč)
jednání ve vybraných sekcích
slavnostní zahajovací raut v Hotelu u Hraběnky (viz mapka na druhé straně)
Pátek 28. dubna 2017

8.00 - 9.00

registrace účastníků

9.00 - 10.30

jednání ve všech sekcích

10.30 - 11.00

coffee break

11.00

prohlídka – Telčské podzemí (30 Kč)

11.00 - 12.30

jednání ve všech sekcích

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

jednání ve všech sekcích

14.00
15.00 - 15.30
15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.00
od 19.00

prohlídka – Telčské podzemí (30 Kč)
coffee break
prohlídka města s průvodcem (25 Kč)
jednání ve vybraných sekcích
Plenární zasedání, shrnutí výsledků jednání, ocenění nejlepších příspěvků –
učebna P1 (klenutá místnost s cihlami)
neformální společenský raut s ochutnávkou vína – Panský dvůr (viz mapka na
druhé straně)
Sobota 29. dubna 2017

9.30 - 10.00
12.00

slavnostní ukončení konference
odjezd autobusu do Brna (pouze pro přihlášené)
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mapka: cesta z Univerzitního centra Telč do Hotelu u
Hraběnky (slavnostní čtvrteční zahajovací raut)

mapka: cesta z Univerzitního centra Telč do Panského
dvora (neformální páteční společenský raut)

Poznejte Telč pomocí mobilní aplikace Geofun
•
•
•
•

Pomocí mobilní aplikace Geofun se můžete blíže seznámit se zajímavostmi
města.
Aplikace vychází z populárního geocachingu.
Do mobilního telefonu si ji lze nainstalovat zdarma.
Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories,
které si stáhnete do svého chytrého telefonu a od této chvíle již není nutné mít
internetové připojení. Stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry a
aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé
dobrodružství může začít.

Organizační výbor konference
•

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. - předsedkyně organizačního výboru

•
•
•
•

Mgr. Michal Chorvát
Mgr. Vojtěch Kadlubiec
Mgr. Nelly Springinsfeldová
Mgr. et Mgr. Alica Křápková

Kontakty: cofola@cofola.cz, Facebook – cofola, tereza.kyselovska@law.muni.cz,

www.cofola.law.muni.cz
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