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Pozvánka
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na XXIX. konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, která se bude konat opět v Olomouci na osvědčeném místě – v konferenčních prostorách Clarion 
Congress Hotelu Olomouc. Program konference zahrne sekci lékařů, instrumentářek a posterovou sekci. Nepoměrně větší, než v předchozích letech, bude reprezentativní zastoupení pozvaných 
zahraničních hostů a jejich příspěvků k vybraným odborným tématům. 

Do programu konference budou zařazeny vyžádané přednášky dalších pozvaných hostů a volná sdělení k hlavním tématům. Podstatný čas v programu bude vyčleněn pro diskusi.

Významnou součástí programu konference bude opět workshop hysteroskopie vedený renomovanými kolegy, který se bude konat 29. října.
V praktické části si účastníci budou moci samostatně nebo s asistencí zkušených kolegů na kvalitních trenažérech vyzkoušet postupy operačních hysteroskopických výkonů. Workshop je 
určený jak začínajícím kolegům, tak těm, kteří se v hysteroskopii zdokonalují a rádi by získali nové tipy a triky.
Pro účast na workshopu je nezbytná extra registrace.

Součástí programu konference tentokrát nebudou živé přenosy endoskopických výkonů a celý odborný program bude věnovaný vybraným tématům, přednáškám a diskusím.

Vyhlašujeme rovněž tradiční soutěž o cenu za nejlepší volné sdělení k hlavním tématům přihlášeným do programu konference pro autora do 33 let. Cena bude vyhodnocena odbornou komisí 
a vyhlášena na závěr konference.

Na konferenci zveme odborné firmy, aby zde prezentovaly své nejnovější poznatky a zkušenosti. Poskytneme jim prostor pro vlastní satelitní symposia nebo sponzorované přednášky.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Olomouci.

S úctou,

 prof. MUDr. Michal Mára, CSc., MUDr. Martin Charvát, Ph.D., 
 předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, vědecký sekretář 
 předseda organizačního výboru konference a koordinátor odborného programu
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Základní informace
Termín a místo konání 
Čtvrtek 29. října – sobota 31. října 2020

Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc, Česká republika

GPS: 49°35‘33.130“N, 17°16‘32.721“E
GDS KÓDY: • AMADEUS: CC OLO008 • GALILEO: CC 77340 
 • SABRE: CC 175301 • WORLDSPAN: CC CS008

Dostupnost veřejnou dopravou
• nejbližší tramvajová zastávka: „Hlavní nádraží“ – 1, 2, 4, 6, 7 (u hotelu)
• nejbližší autobusová zastávka: „Hlavní nádraží“ – bus 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 41, 11 (u hotelu)
• nejbližší vlakové nádraží: „Hlavní nádraží“ (přímo před hotelem)

Pořadatel konference
Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Aktivní účast
Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným 
termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 30. září 2020. Přihlášku k aktivní účasti včetně 
abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře na www.laparoskop.cz/sge2020.
Prvnímu autorovi přijatého aktivního sdělení nebo posterové prezentace do programu konference 
bude poskytnuta 50% sleva na registraci.
Elektronická verze Programového sborníku s abstrakty bude zveřejněna na www.laparoskop.cz/sge2020 
31. října 2020. 

Workshop hysteroskopie 
Koná se jako součást XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 29. října 2020, 
09:00 – 17:00 hodin v Clarion Congress Hotelu Olomouc – Salonek Kosmas + Dalimil. Pro účast na 
workshopu je nezbytné se extra registrovat a uhradit registrační poplatek.

Registrace na workshop: 
Výlučně on-line. Registrační formulář na workshop najdete na www.laparoskop.cz/sge2020.
Workshop je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na 
něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Organizátor konference
Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 759, 241 445 813, 241 445 815, 
fax: +420 241 445 806, office@congressprague.cz, www.congressprague.cz
Registrace a ubytování: Pavlína Krejčová, pavlina.krejcova@congressprague.cz 
Organizace konference, program a doprovodná výstava firem: 
Pavel Revický,  pavel.revicky@congressprague.cz,  GSM: +420 724 264 870,  
David Vašek, david.vasek@congressprague.cz a Gabriel Novák, gabriel.novak@congressprague.cz, 
tel.: +420 241 445 813

Registrace 
Výlučně on-line registrace 
Registrační formulář najdete na www.laparoskop.cz/sge2020.

Michal Mára, 
předseda organizačního výboru, předseda konference 
Radovan Pilka, 
místopředseda organizačního výboru
Martin Charvát, 
vědecký sekretář a koordinátor odborného programu

Zdeněk Adamík
Jan Drahoňovský
Josef Eim
Eduard Kučera
David Kužel
Zdeněk Novotný

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.laparoskop.cz/sge2020.
Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci. 
Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na ní 
je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Za účast v sekci instrumentářek bude uděleno potvrzení. Akce je garantována Českou asociací sester.

Organizační výbor konference
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Registrační poplatek (cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby)
Kategorie účastníků                      Platba přijata: do 15. 9. 2020 do 10. 10. 2020 11. 10. 2020 a později(1)

 Člen Endoskopické sekce ČGPS 800,– 900,– 1.000,–
 Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let(2) 500,– 600,– 700,–
 Ostatní účastník – lékař 1.000,– 1.100,– 1.200,–
 Jednodenní účast – lékař 500,– 550,– 600,–
 Instrumentářka 400,– 450,– 500,–
 Reprezentant firmy(3) 1.000,– 1.100,– 1.200,–
 Workshop hysteroskopie – termín pro registraci do 30. 9. 2020(4) 1.500,–

(1) Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč. 
(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u člena Endoskopické sekce do 33 let je 

dovršení tohoto věku v roce 2020
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu 

jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
(4) Registrace na workshop hysteroskopie nejpozději do 30. září 2020  

Kapacita workshopu: minimálně 12, maximálně až 50 registrovaných účastníků

Registrační poplatek účastníka konference zahrnuje
 registrační průkaz  účastnickou tašku s konferenčními materiály (s výjimkou kategorie 

jednodenní účasti)  vstup na odborný program a doprovodnou výstavu  programový sborník  
občerstvení v průběhu programových přestávek  certifikát s kredity nebo potvrzení o účasti

Registrační poplatek účastníka workshopu zahrnuje
 registrační průkaz  informační materiály připravené pořadatelem workshopu  účast na 

odborném programu workshopu   občerstvení s kávou a oběd   certifikát s kredity

Manuál pro registraci a platby
 vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou  po doručení formuláře 

registraci obratem zpracujeme  na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě 
(obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby)  dnem obdržení příslušné platby je Vaše 
registrace uzavřena a platná  případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Upozornění
Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet 
organizátora.

Hotelové ubytování 
Hotelové ubytování si vyberte z nabídky na www.laparoskop.cz/sge2020 a objednejte 
prostřednictvím registračního a ubytovacího formuláře. 
Cena ubytování je za osobu/lůžko/jednu noc, zahrnuje snídani a DPH. 

Doprovodný program
Nabídku doprovodného programu, včetně možnosti on-line objednávky, najdete na webové adrese: 
www.laparoskop.cz/sge2020.
Společná večeře pořádaná Sekcí gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP pro účastníky konference 
se bude konat 30. října 2020 od 19.30 hod. Pro účast je nezbytné si koupit vstupenku.
Cena vstupenky je 600 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).  
Vstupenku na společnou večeři je možné si objednat on-line prostřednictvím formuláře na adrese 
www.laparoskop.cz/sge2020.

Důležité termíny 
30. 9. 2020 Konečný termín pro extra on-line registraci na Workshop hysteroskopie.
Do 30. 9. 2020 Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt.
Do 15. 9. 2020 Nejvýhodnější termín pro registraci a objednávku hotelového ubytování.
10. 10. 2020 Konečný termín pro on-line registraci a objednávku hotelového ubytování.

Upozornění 
Pro registraci, objednávání hotelového ubytování a další komunikaci s organizátorem konference 
využívejte výlučně  on-line komunikaci prostřednictvím adresy www.laparoskop.cz/sge2020, kde 
jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace a pokyny.
Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na webové adrese 
www.laparoskop.cz/sge2020.
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GDPR
Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného 
registrač ní ho formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s. r. o.:
•  se  zpracováním a  nakládáním s  osobními údaji obsaženými v  tomto registračním formuláři 

výhradně pro účel re gist race na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací 
akci a případně dalších jiných vzdě lá va cích akcích organizovaných Congress Prague, s. r. o.,

•  s  řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se  k  Vaší účasti na  této 
vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s. r. o., 

•  s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší 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 nařízení o  ochra ně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), 
celým názvem Nařízení Evropského parla men tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob ních úda jů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 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 registračního formuláře a  jiných 
platných objednávek u Congress Prague, s. r. o.
V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. 
V  případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte, prosím, přímo organizátora této vzdělávací 
akce (office@congressprague.cz).


