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Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
jménem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP Vás srdečně zveme na 

Podzimní pracovní den ČHS 2019, který se bude konat 7. prosince 2019. 

Věříme, že přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání s Vámi. 
 S úctou,

 doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
 koordinátor odborného programu akce předseda ČHS ČLS JEP
 a vědecký sekretář ČHS ČLS JEP
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Základní informace
Místo konání:  Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9,
 konferenční sál Aquarius & Taurus, 3. poschodí
Dostupnost: MHD: Metro B, TRAM a BUS: stanice „Vysočanská“
  Autem: placené podzemní parkoviště  

NC Fénix/Clarion Congress Hotel Prague
Odborný program:  Koordinátor odborného programu:
  doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., 

Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
 e-mail: jase@medicon.cz
Organizace: Congress Prague, s. r. o.
 Odpovědný zástupce za organizační zajištění konference: 
 Pavel Revický, GSM: 724 264 870, 
 e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz, 
 Registrace a služby: 
 Alena Tučková, tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, 
 e-mail: office@congressprague.cz

Program – pracovní verze
Aktualizace k datu 27. 3. 2019, s výhradou dalších změn a úprav 
(přednáška 25 min. + diskuse 5 min.) 

08.45 – 09.50 Registrace, káva před zahájením programu
10.00 –12.00 (dopolední blok odborných přednášek)
12.00 – 13.00 Přestávka s obědem
13.00 –15.00 (odpolední blok odborných přednášek)

Certifikace
Účast na programu pracovního dne bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do 

systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena 

certifikátem a ohodnocena přidělenými kredity.

E-certifikát obdrží každý registrovaný účastník, který v registračním formuláři 

uvede osobní elektronickou adresu do 7 dnů od skončení akce.

Registrace
Bezplatná registrace – při online registraci (doručení elektronického registračního 

formuláře) do 15. listopadu 2019, včetně.

Registrační poplatek 500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby) – při online registraci 

(doručení elektronického registračního formuláře) 16. listopadu 2019 a později, 

nebo při registraci na místě dne 7. prosince 2019.

Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma 

účastní akce jako partner nebo vystavovatel. Registrační poplatek nad rámec 

přidělených bezplatných vystavovatelských registrací činí 500 Kč (zahrnuje DPH 

dle platné sazby).

On-line registrační formulář najdete na www.ces-hep.cz nebo kongresovém 

portálu organizátora www.congressprague.cz/ppd2019
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GDPR
Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a po de psa ného tištěného regist-
račního formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společ nosti Congress Prague, s. r. o.: se zpracováním 
a nakládáním s osobními údaji obsa ženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této 
vzdě lá va cí akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích 
organizovaných Congress Prague, s.r.o., s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících 
se k mé účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., 
s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích 
akcích, organizovaných Congress Prague, s. r. o.

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného naří-
zení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation, celým názvem 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 osob-
ních údajů).

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno 
Congress Prague, s. r. o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. 

Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků 
a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registrač ní ho formuláře a jiných platných objednávek 
u Congress Prague, s. r. o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automa tic ké potvrzení. V pří-
padě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím pří mo organizátora této vzdělávací akce na e-mailvé 
adrese: (office@congressprague.cz).


