Český svaz orientačních sportů
Mapová rada
Sdělení 01/2015
Mapové rady ČSOS
1. Hromadný nákup dat Zeměměřického úřadu (ZÚ)
MR ČSOS vyhlašuje další kolo hromadného nákupu dat ZÚ členy ČSOS (oddíly, případně fyzické osoby) pod
hlavičkou MR ČSOS s možností uplatnění množstevní slevy při větším počtu než 20 výdejních jednotek od jednoho
produktu. Objednat je možné datové sady Výškopisu (DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G) a Ortofoto.
Hromadná objednávka bude realizována 2× ročně (únor, srpen), termíny uzávěrky objednávek jsou stanoveny na
31. ledna a 31. července. Na každou objednávku bude sepsána smlouva o užití digitálních produktů mezi ZÚ a
ČSOS. V rámci této smlouvy budou vyřízeny všechny dílčí objednávky členů ČSOS. Licenční poplatky hromadné
objednávky budou uhrazeny ČSOS. Sekretariát ČSOS po předání dat provede fakturaci dílčích objednávek členů
ČSOS. Přijímáním a vyřizováním objednávek je pověřen Bohumil Háj (bobhaj56@gmail.com).
Objednávky budou přijímány výhradně na objednávkovém PDF formuláři zaslaném e-mailem, jehož součástí jsou i
licenční podmínky, které budou objednáním přeneseny na objednatele. Objednávkový formulář je k dispozici ke
stažení na stránce Mapové rady ve formátu PDF. Součástí editovatelného formuláře jsou vysvětlivky použitých
termínů a návod pro sestavení objednávky.
Poznámka: Ověřte verzi prohlížeče Adobe Reader na svém počítači. Pokud nemáte nainstalovanou verzi Adobe
Reader XI, stáhněte si ji např. z adresy http://get.adobe.com/cz/reader/ a nainstalujte. V nižších verzích nelze
formulář objednávky uložit.
Termín uzávěrky závazných objednávek pro vyhlášenou hromadnou objednávku je stanoven na 8. 2. 2015.
V případě nejasností kontaktujte Boba Háje (tel. 602 750 910, e-mail: bobhaj56@gmail.com).
2. Výběrové řízení pro zařazení do seznamu autorizovaných tiskařů pro digitální tisk map ČSOS
Český svaz orientačních sportů vypisuje výběrové řízení pro zařazení do seznamu autorizovaných tiskařů pro tisk
map ČSOS digitálními technologiemi. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 13. 2. 2015.
3. Školení začínajících kartografů
Letošní školení začínajících kartografů se uskuteční v termínu 13.-15. 11. 2015 ve Zderazi.

4. OCAD workshop
České zastoupení OCAD pořádá ve dnech 1.-2. března 2015 OCAD workshop v prostředí Technické univerzity v
Liberci. Především nedělní program workshopu je určen pro všechny stavitele tratí, trenéry, mapaře i ostatní
orieňťáky. Pozvánku, další informace a přihláškový formulář naleznete na www.ocad.cz/workshop.
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