Společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Vás srdečně zve

na SANTON party
pořádanou

dne 19. 6. 2012
od 15:30 hodin
do hotelu SANTON v Brně

Co s sebou:
pohodlné neformální oblečení
dobrou náladu

Potvrzení účasti
Prosíme, potvrďte svou účast do 8. 6. 2012
telefonicky či faxem na číslo +420 323 605 454 nebo
emailem na eppendorf@eppendorf.cz nebo na milan.rezka@eppendorf.cz (předmět: SANTON party)
S přátelským pozdravem
za tým společnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Ing. David Černohorský

Fotosoutěž:
Zúčastněte se fotosoutěže o ceny na téma:
Eppendorf a já (a my)
respektive pro cizince: Eppendorf in touch with life
Pošlete nám 1-3 fotografie ve formátu .jpg o max. velikosti 2 MB
do 8. 6. 2012 na email: eppendorf@eppendorf.cz (předmět: SANTON party)

Program:
15:30 - zahájení, výstava, zahájení pokusu*
16:00 - zahájení přednáškového bloku 1
17:00 - káva, výstava, měření pokusu*
17:30 - přednáškový blok 2
18:20 - vyhlášení výsledků fotosoutěže a vyhodnocení pokusu*
18:30 - hudba / tanec / zpěv
19:00 - večeře
Čas se může změnit z důvodu nevyzpytatelnosti počasí, nálady či jiné neočekávané situace.

* Kdo si chce ověřit kvalitu používaných 1,5 ml zkumavek ve své laboratoři, může si na připravovaný pokus
přinést vlastní vzorky zkumavek (3 čisté nepoužité epinky od jednoho výrobce a z jednoho balení). Kdo zapomene a bude si chtít pokus vyzkoušet, dostane při registraci 3 epinky z našich zdrojů
Máte-li jakékoliv dotazy či nejasnosti ohledně slavnosti a semináře, kontaktujte prosím
RNDr. Milana Řezku e-mailem na: milan.rezka@eppendorf.cz nebo telefonicky na čísle +420 724 111 874
Účast na vlastní nebezpečí, pořadatelé neručí za případnou duševní újmu způsobenou nesprávnou aplikací
předkládaných informací či postupy konzumace v rozporu s doporučeními výrobce.

A kde že hotel SANTON vlastně je?
Adresa hotelu SANTON je: Přístavní 38, 635 00 Brno.
Vhodné je jet např. tramvají č. 1 a vystoupit na zastávce „Přístaviště", pokračovat pěšky směrem k přehradě a po 100 m odbočit dle značení u silnice doprava.
Pokud přijedete autem, jeďte směrem na Brno Bystrc - přehrada, odbočte k přístavišti a po 100 m odbočte
vpravo. Parkovat můžete na prostorném parkovišti před hotelem zdarma.

Děkujeme Vám za spolupráci a 19. června 2012 se těšíme na shledání s Vámi!
Váš Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
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