
20. listopadu 2019 
9:00 – 15:00 (registrace od 8:30)

BRIDGE 714  
U stadionu 714/30
MOST 434 01

www.bridge714.cz

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ve spolupráci s inovačním, vzdělávacím a  
life-style centrem BRIDGE 714  
Vás srdečně zvou na

CO JE OBSAHEM WORKSHOPU
 - informace o tom, co je virtuální (VR) a rozšířená 
realita (AR) a jaké jsou jejich možnosti a limity

 - přehled o dostupném i chystaném hardwaru 
včetně možnosti vyzkoušení

 - ukázka tvorby nového 3D obsahu a implementace 
stávajícího do VR a AR aplikací

 - praktická ukázka VR a AR – například zobrazení svazku 
kabelů vozidla, školení montáže/demontáže 
vozidla a zdravotnických zařízení

 - příklady užití VR a AR v České republice na 
platformě NEOS – plánování výrobní linky apod.

 - konzultace individuálních projektů

LEKTOŘI
 - Milan Mitošinka – Head of Mobile Products 
& Solutions, VR/AR and IoT Cleverlance

 - Karel Hulec – CEO Solirax
 - doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. – specialista na 
uživatelské rozhraní VR, České vysoké učení 
technické, Fakulta informačních technologií

 - Martin Špoula – BRIDGE VR / Centrum virtuální reality

S JAKÝMI TECHNOLOGIEMI SE SETKÁTE
 - MS Hololens, Oculus Quest, HTC Vive
 - WMR, Steam
 - Digital twin
 - Tablet/ iPhone

REGISTRACE A ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účast na akci pouze po předchozí REGISTRACI ZDE. 
Uzávěrka přihlášek 15. 11. 2019

 - člen SP ČR: 1.990 Kč bez DPH
 - nečlen SP ČR: 2.490 Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto občerstvení.

Virtuální  
a rozšířená  
realita 
v průmyslu

interaktivní workshop  
s praktickými ukázkami

Individuální přístup  
– maximální kapacita 12 účastníků!

https://registrace.spcr.cz/vzdelavaci-akce?eventId=764&controller=event&task=individualRegister


1. Registrace a platba
1.1. Registrovat se můžete prostřednictvím online 

formuláře. Odkaz na online formulář naleznete na 
přední straně pozvánky.

1.2. Registrace je platná až po zaplacení účastnického 
poplatku a připsání částky na bankovní účet číslo: 
2600834243/2010 vedený u Fio banka, a. s., variabilní 
symbol IČ/ RČ.

1.2.1. Účastnický poplatek pro členy Svazu 
průmyslu a dopravy ČR je 1.990 Kč bez DPH

1.2.2. Účastnický poplatek pro ostatní 
je 2.490 Kč bez DPH

1.2.3. Ověřit členství Vaší společnosti ve Svazu 
průmyslu a dopravy ČR můžete ZDE

1.2.4. Členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR bude 
ověřeno také ze strany organizátorů. Bude-li 
zjištěna nesrovnalost v uhrazeném účastnickém 
poplatku ve vztahu registrované společnosti a 
členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, bude 
vyžadován doplatek účastnického poplatku, 
NEBO bude zaslán přebytek účastnického 
poplatku na účet, ze kterého byla platba 
provedena. V případě, že nebude doplatek 
uhrazen, registrace a nárok na účast na 
workshopu zaniká bez možnosti vrácení peněz!

1.3. Doklad o zaplacení obdržíte v elektronické podobě 
společně s potvrzením registrace na email uvedený 
v online formuláři.

1.4. Účastnický poplatek nelze platit v hotovosti.

2. Storno podmínky
2.1. Odhlášení z workshopu bez storno poplatku není 

možné. Storno poplatek je v plné výši účastnického 
poplatku.

2.2. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete workshopu 
zúčastnit, akceptujeme náhradníka. V tomto případě 
nás, prosím, informujte na email rsplichalova@spcr.cz

3. Doplňující informace 
3.1. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu lektora, 

programu, data a místa konání nebo úplné zrušení 
workshopu. Workshop se uskuteční při minimálním 
počtu 8 účastníků. Veškeré změny budou 
registrovaným účastníkům dány na vědomí na email 
uvedený v online formuláři, a to neprodleně. V případě 
zrušení workshopu bude účastníkovi vrácena platba 
za workshop v plné výši. V případě změny lektora, 
programu, data či místa konání bude účastníkovi 
vrácena platba za workshop v plné výši, pokud o to 
požádá do 10 pracovních dnů od rozeslání změny na 
email účastníka uvedený v online formuláři.

3.2. V průběhu workshopu je zakázáno pořizovat jakýkoliv 
video nebo audio záznam.

3.3. Registrací se účastník zavazuje nezveřejňovat 
materiály získané na workshopu.

4. Informace o zpracování osobních údajů
4.1. Registrací na workshopu účastník bere na vědomí, 

že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se 
sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO 00536211, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v 
Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen „správce“) ve smyslu 
právních předpisů týkajících se ochrany osobních 
údajů, především Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zpracuje 
osobní údaje účastníka pro účely informace o akci a 
k propagaci SP ČR, uchová a zpracuje osobní údaje 
účastníka obsažené v online formuláři a pořízených 
video a fotodokumentacích pro účely realizace akcí a 
propagace aktivit Svazu průmyslu a dopravy ČR.

4.2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů SP 
ČR jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/
ochrana-osobnich-udaju 

PODMÍNKY REGISTRACE

Virtuální a rozšířená realita v průmyslu
interaktivní workshop s praktickými ukázkami

https://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/clenska-zakladna/abecedni-seznam-clenu
mailto:rsplichalova@spcr.cz
https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju
https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju

