Výroční konference
ICOM MPR
17 — 20 | 9 | 2011 Brno

Druhý cirkulář

Hlavní organizátor

Spoluorganizátoři

Slezské zemské muzeum

Moravská galerie v Brně

Mezinárodní výbor ICOM pro marketing
a Public Relations (ICOM MPR) pořádá
výroční konferenci určenou odborníkům
se zájmem o téma marketingové
komunikace a managementu muzeí.

Měření
(a propagace)
úspěšnosti
muzeí

Ústav hudební vědy
Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity

Konferenci podpořili:
Český výbor ICOM
Masarykova univerzita – Mendelovo
muzeum
Moravské zemské muzeum
Muzeum Brněnska
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Turistické informační centrum

Program konference
sobota 17 —
středa 20 | 9 | 2011
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Jednacím jazykem konference
je angličtina, tlumočení se
nepředpokládá.

Uměleckoprůmyslové muzeum MG
Husova 14

úvodní přednáška David O’Brien
Measuring success: current conversations
with governments. How do governments
measure the success of museums and
what are the issues involved in matching
government expectations?

Uměleckoprůmyslové muzeum MG
Husova 14

přednášky

dopoledne
exkurze do Muzea města Brna (hrad
Špilberk) a Mendelova muzea

Uměleckoprůmyslové muzeum MG
Husova 14

přednášky

příjezd a registrace
v Uměleckoprůmyslovém muzeu MG
Husova 14
prohlídka památek v Brně
(pouze pro předem přihlášené)
seznamovací večírek

úvodní přednáška Lynn Dierking
Being of value: Intentionally fostering &
documenting the impact of museums

úvodní přednáška Carol Scott
Measuring the immeasurable: capturing
the intangible value of museums

přednášky
možnost prohlídky výstav
v Uměleckoprůmyslovém muzeu
a Pražákově paláci Moravské
galerie v Brně

odpoledne a večer: exkurze do
Technického muzea Brno, Památník
Mohyla míru u slavkovského bojiště a
Rajhradský klášter (Památník písemnictví
na Moravě, obojí Muzeum Brněnska)

odpoledne
pokračování konference, pracovní
zasedání MPR
rozlučkový večírek
Místodržitelský palác MG
Moravské nám. 1a

možnost prohlídky výstav ve třetím paláci
Moravské galerie v Brně

studentská sekce konference,
podrobnosti budou upřesněny
budeme rádi, když s námi zůstanete
a podělíte se o své zkušenosti s nejmladší
generací – studenty managementu
v kultuře
aktualizovaný program najdete na
www.szmo.cz
www.mpr.icom.museum

Registrace,
poplatky a storno
Pro registraci prosím použijte přiložený
formulář. Ponechte si kopii dokumentů
včetně potvrzení o uhrazení účastnického
poplatku. Platbu prosím proveďte
současně s registrací.

6250⁄250
Účastnické poplatky
jednodenní účastnický poplatek
plná cena (po 30. červnu 2011)
doprovod
členové ICOMu – senioři

Platby

Podmínky pro storno

Všechny poplatky musejí být uhrazeny
v českých korunách nebo Eurech a to
současně s registrací. Upozorňujeme,
že všechny platby musejí být prosty
poplatků za bankovní převod. Šeky
ani bankovní směnky se nepřijímají.
Platby prosím proveďte ve prospěch
následujícího účtu:

Pokud bude zpráva o stornu doručena
do 30. června 2011, bude vrácen celý
účastnický poplatek kromě 50 Eur / 1 250
Kč, které tvoří manipulační poplatek.
Pokud bude zpráva o stornu doručena
mezi 30. červnem a 15. srpnem 2011, bude
vráceno 50% poplatku. Když bude
zpráva o stornu doručena po 15. srpnu
2011, poplatek se nevrací. Upozorňujeme,
že všechny změny nebo storna musejí mít
písemnou podobu.

Banka Komerční banka, Opava
číslo účtu 1438821⁄0100
IBAN (pro platby ze zahraničí)
CZ4601000000000001438821
SWIFT KOMBCZPPXXX
Majitel účtu Slezské zemské muzeum
Vzkaz pro příjemce
„MPR“ a jméno účastníka
Prosím vyplňte všechny potřebné
kolonky a zkontrolujte, že Vaše jméno
je napsáno správně. Kopii potvrzení
o provedené platbě prosím přiložte
k přihlášce.

2 500 Kč ⁄ 100 €
6 250 Kč ⁄ 250 €
4 750 Kč ⁄ 190 €
3 750 Kč ⁄ 150 €

Účastnický poplatek zahrnuje účast na
přednáškách, konferenční materiály,
občerstvení o přestávkách, obědy,
seznamovací a rozlučkový večírek, večeři
a dvě exkurze. Jednodenní poplatek
zahrnuje účast na přednáškách v daném
dni, konferenční materiály, občerstvení
o přestávkách, oběd a společenský
program daného dne.

Potvrzení registrace
Registraci potvrdíme na základě
obdržení přihlášky a potvrzení o platbě
a po obdržení platby. Registrace nebude
provedena před přijetím platby.

Ubytování
Doporučujeme Vám ubytovat se
v jednom z konferenčních hotelů, které
naši akci podporují speciálními slevami.
Všechny uvedené ceny jsou za noc a
pokoj a zahrnují snídani a DPH.

Best Western Premier
Hotel International
(4 hvězdičky)

Hotel Continental
(4 hvězdičky)
Kounicova 6

Husova 16
Luxusní hotel pod Špilberkem. Tato
významná funkcionalistická stavba z roku
1962, zapsaná do seznamu kulturních
památek, byla ovlivněná architekturou
předválečného Bauhausu a brazilskou
architekturou Oscara Niemeyera.
Velmi pozoruhodný je interiér hotelu,
vyzdobený řadou originálních
uměleckých děl zejména v bruselském
stylu – jediném avantgardním uměleckém
stylu druhé poloviny 20. století, jímž
Československo dosáhlo světové
úrovně. Cena za pokoj zahrnuje bohatou
bufetovou snídani a vstup do bazénu se
slanou vodou, whirpoolu, sauny a páry.
Místo konání konference je doslova za
rohem.
www.hotelinternational.cz
jednolůžkový pokoj 80 €
dvoulůžkový pokoj 100 €

Hotel stojí v tiché části města, i když
je velmi blízko centra. Byl postaven na
místě rodného domu architekta Adolfa
Loose. Stavba je zajímavá – podobně
jako hotel International – svou inspirací ve
funkcionalismu a bruselském stylu. Jedná
se o jednu z nejzajímavějších budov
vzniklých v Brně ve 2. polovině 20. století.
Nachází se zhruba 10 minut chůze od místa
konání konference.
www.continentalbrno.cz
jednolůžkový pokoj 1 200 Kč
dvoulůžkový pokoj 1 600 Kč
Pro rezervaci prosím kontaktujte
info@continentalbrno.cz nebo využijte
formulář k běžné rezervaci na stránkách
hotelu. Prosím nepoužívejte formulář „fixní
rezervace“! Uvedenou cenu získáte po
použití hesla „ICOM konference“.

Pro rezervaci prosím kontaktujte
reservation@hotelinternational.cz
tel.: +420 542 122 811. Uvedenou
cenu získáte po použití hesla „ICOM
konference“.

★★★★

Obecné informace

Doprava letadlem

Transport do Brna

Pro cestu do České republiky je možné
využít mezinárodní letiště v Praze (Prague
– Ruzyně, PRG), Bratislavě (Bratislava
Ivanka, BTS) nebo Vídni (Vienna Intl., VIE).
Pravidelné lety odbavuje i mezinárodní
letiště v Brně-Tuřanech (BRQ), které je
7,5 km od centra města.

Brno je jedním důležitých železničních
uzlů. Přesné informace o spojení získáte
na www.idos.cz nebo na www.cd.cz.
Několikrát denně do Brna jezdí autobusy
z Vídně a Bratislavy, spoje z Prahy jezdí
přes den v půlhodinových intervalech.
Jízdenky si můžete zakoupit například na
www.studentagency.cz.

Organizátor konference
Slezské zemské muzeum
Tyršova 1, 746 01 Opava
tel. +420 533 622 999
szmo@szmo.cz
kontaktní osoba
Simona Juračková
jurackova@szmo.cz
aktualizované informace najdete na
www.szmo.cz
www.mpr.icom.museum
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Measuring
(and Promoting)
Museum Success

ICOM MPR
annual conference
výroční konference

Please complete in block letters,
sign and return this registration form to
jurackova@szmo.cz

Měření (a propagace)
úspěšnosti muzeí

17 — 20 | 9 | 2011 Brno
Czech Republic

Vyplňte prosím tiskacími písmeny,
podepište a pošlete na adresu
jurackova@szmo.cz

male muž 		

female žena

first name jméno

Registration
form
Přihláška

family name příjmení

institution, company instituce, společnost

street ulice

postcode PSČ

city město

country stát

telephone telefon

cellphone mobil

e-mail

2

Invitation letter for visa
Do you need an official invitation for
receiving Czech visa?

yes 		

no

Personal information needed from you to
obtain your invitation:
scanned copy of passport
(JPEG-file, no more than 400 kb),
dates of arrival and departure,
place of employment, full name of the
institution, its full address and phone
number and your e-mail address
city where you will apply for your visa.

Conference fee
Registrační poplatek

Excursions
Exkurze

Payment
Platba

It covers printed conference materials,
coffee breaks and 3 lunches during the
conference, one dinner and two evening
parties, and all expences related to trips.
Zahrnuje tištěné konferenční materiály,
občerstvení o přestávkách, tři obědy,
večeři a dva večírky a všechny náklady
spojené s výlety.

Brno sightseeing tour 17 September
prohlídka brněnských památek 17. září
10 €⁄250 Kč

All fees must be paid in Euro (€) by
money transfer to the following bank
account. Všechny poplatky je nutné
uhradit v eurech nebo českých korunách
převodem na účet:

Excursion 19 September Exkurze 19. září
included in registration fee
zahrnuta v registračním poplatku

after 30 June 2011 po 30. červnu 2011
250 €⁄6 250 Kč

Excursion 20 September Exkurze 20. září
included in registration fee
zahrnuta v registračním poplatku

one-day participation fee (please tick a
day) jednodenní účast (zatrhněte, prosím,
den) 100 €⁄2 500 Kč

Social program
Společenské akce

18 September 18. září
19 September 19. září
20 September 20. září
accompanying persons doprovod
190 €⁄4 750 Kč
retired ICOM members
členové ICOMu – senioři
150 €⁄3 750 Kč

Get-together party 17 September
Seznamovací večírek 17. září
included in registration fee
zahrnuta v registračním poplatku
Farewell party 20 September
Rozlučkový večírek 20. září
included in registration fee
zahrnuta v registračním poplatku

bank banka
Komerční banka, Opava
IBAN CZ4601000000000001438821
SWIFT KOMBCZPPXXX
account holder majitel účtu
Slezské zemské muzeum
reference vzkaz pro příjemce
‘MPR’ and delegate’s name
„MPR“ a Vaše jméno
account number číslo účtu 1438821/0100
No cheques or bank drafts are accepted.
Early bird conference fee should be
paid until 30 June 2011. Šeky ani bankovní
směnky se nepřijímají. Zvýhodněná
výše poplatku se vztahuje na platby
provedené do 30. června 2011.

Special information
Doplňující informace
(dietary restrictions, etc.)
dietní omezení apod.

total celková cena
please indicate fee amount
zde prosím uveďte částku
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Accommodation
Ubytování
We recommend you to stay in one of the
conference hotels which support us by
offering a special price. Doporučujeme
Vám ubytovat se v jednom
z konferenčních hotelů, které naši akci
podporují speciálními slevami.

Best Western Premier
Hotel International
(★ ★ ★ ★)

www.continentalbrno.cz
www.hotelinternational.cz
single room per night
jednolůžkový pokoj⁄noc 80 €
double room per night
dvoulůžkový pokoj⁄noc 100 €
For reservation please contact
reservation@hotelinternational.cz
phone no.: +420 542 122 811.
To get the conference price please
mention ‘ICOM conference’.
Pro rezervaci prosím kontaktujte
reservation@hotelinternational.cz
tel.: +420 542 122 811, zmíněnou cenu
získáte po uvedení hesla „ICOM
konference“.

date datum

signature podpis

Hotel Continental
(★ ★ ★ ★)

single room per night			
1 200 Kč (approx. 50 €)
jednolůžkový pokoj⁄noc 1 200 Kč
double or twin room per night		
1 600 Kč (approx. 65 €)
dvoulůžkový pokoj⁄noc 1 600 Kč
For reservation please contact
info@continentalbrno.cz or use ‘normal
booking form’ on the hotel web page.
Please do not use ‘on-line fix form’! To
get the preceding price please mention
‘ICOM conference’.
Pro rezervaci prosím kontaktujte
info@continentalbrno.cz nebo využijte
formulář k běžné rezervaci. Prosím
nepoužívejte formulář „fixní rezervace“!
Zmíněnou cenu získáte po uvedení hesla
„ICOM konference“.

If you decide to stay in a different hotel,
we recomend you to stay close to a
city center. Pokud se rozhodnete pro
ubytování jinde, doporučujeme zůstat
v blízkosti centra města.

