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POZVÁNKA   
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.

Zveme Vás jménem výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP na XIII. slapské symposium revmatologů, které se bude konat 6. – 8. června 2019 v konferenčních prostorách Vojenské 
zotavovny Měřín. 
V pozvánce a na webové adrese www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019  najdete všechny aktuální informace o organizaci symposia, registraci na symposium, přihlášení se k aktivní 
účasti, objednávání ubytování a dalších služeb.  
Zveme Vás, abyste se přihlásili v hojném počtu především se svými aktivními sděleními.  Připravujeme kvalitní odborný program podpořený účastí a prezentacemi firem. 
Těšíme se na tradiční setkání na Slapech. 

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS, předseda XII. slapského symposia

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., 
vědecký sekretář ČRS a koordinátor odborného programu  

prim. MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA,
 ředitel Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy n. Vltavou

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Termín a místo konání
Čtvrtek 6. června – 8. června 2019 / Vojenská zotavovna Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice

Pořadatel sympozia
Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP 
Předseda symposia: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., e-mail: vencovsky@revma.cz  

Partner odborného programu sympozia
Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou zastoupený ředitelem ústavu: prim. MUDr. Miloslavem Kubíčkem, Ph.D., MBA 

Vědecký sekretář symposia a koordinátor odborného programu: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., e-mail: pavelka@revma.cz  

Hlavní programová témata
1. Novinky v zobrazovacích metodách revmatických onemocnění
2. Posudková problematika u revmatických nemocí
3. Nefarmakologická léčba po komplikovaných revmatochirurgických výkonech
4. Entezopatie dg. možnosti léčby
5. Varia

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k  aktivní účasti včetně abstrakt je 31. březen 2019. Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře. 
Přihláška k aktivní účasti na www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019 . 

Pro abstrakta přijatých volných sdělení je nezbytné dodržet následující úpravu textu:
   Název práce: velká písmena
   Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou.
   Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město (v on-line formuláři vpisujte do kolonky „společnost“;  pokud je pracoviště autora a spoluautorů odlišné, označte toto 

 číslem se závorkou za jménem a před pracovištěm).
   Forma a text abstraktu: strukturovaná forma – úvod, metody, výsledky, závěr, rozsah maximálně 35 řádků, 60 znaků na řádku, text napsaný v textovém editoru Word, písmo: Times  

 New Roman, velikost max. 12 bodů (tomuto nastavení odpovídá rámeček o rozměrech 18 x 13,5 cm). Ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou.

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019
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Certifikace: Symposium je jako vzdělávací akce zařazeno do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a účast na něm je ohodnocena certifikátem 
s příslušným počtem kreditů. Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) bude vydáno potvrzení o účasti. Akce je garantováno Profesní 
a odborovou organizací pracovníků ve zdravotnictví – POUZP.

Organizace symposia: Organizátorem symposia je Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4 
Odpovědní zástupci
Organizace odborného programu: Jana Schwarzová, sekretariát České revmatologické společnosti, e-mail: schwarzova@revma.cz 
Registrace, ubytování, služby související s účastí: Michaela Hoferková, tel.: 241 445 815, 775 948 924,   e-mail: michaela.hoferkova@congressprague.cz 
Organizace symposia, účast firem, doprovodný program: Pavel Revický, pavel.revicky@congressprague.cz,  GSM: 724 264 870,
David Vašek, david.vasek@congressprague.cz  a Gabriel Novák, gabriel.novak@congressprague.cz , tel.: 241 445 813

REGISTRACE 

Výlučně on-line registrace 
Registrační formulář najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019

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 všechna data a údaje nezbytné k provedení platby)  dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná  případné nedoplatky/přeplatky s Vámi 
vyřídíme na místě

Registrační poplatek

Kategorie účastníků Platba přijatá:   do 15. 4. 2019 do 15. 5. 2019 16. 5. 2019 a později1)

Člen ČRS ČLS JEP 750 800 900                                         

Ostatní účastník – lékař 850 900 1.000       

Jednodenní účast  – lékař 450 500 600

Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi  450 500 600  

Jednodenní účast

zdravotnický pracovník v nelékařské profesi  300 350 400

Reprezentant firmy 2) 850 900 1.000

Doprovodná osoba 450 500 600 

1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 16. 5. 2019 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací 
a na celý program akce 6. až 8. června 2019.

Registrační poplatek s výjimkou jednodenní účasti zahrnuje:
  Registrační průkaz    Účastnickou tašku a materiály symposia    Vstup na odborný program    Vstup na doprovodnou výstavu firem    Programový sborník  s abstrakty symposia
  Občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek    Oběd podle pravidel stanovených pořadatelem symposia    Vstup na doprovodný program podle inzerovaných pravidel

Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora. 

NABÍDKA HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
Nabídku ubytování, on-line registrační a ubytovací formulář, všeobecná pravidla pro objednávání a bližší informace k hotelům najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019.  

DOPROVODNÝ PROGRAM
Středa 6. června, 19.30: Diskusní fórum revmatologů s večeři u příležitosti zahájení XII. slapského symposia 2019 pro registrované účastníky sympozia. Večeře je součásti programu 
sympozia a registračního poplatku.
Čtvrtek 7. června, 19.30: Společná večeře pro registrované účastníky sympozia. Pořadatelem večeře je Česká revmatologická společnost ČLS JEP. Společná večeře není součásti programu sympozia.
Pro vstup na společnou večeři je nezbytné si koupit vstupenku. 
Jednotné vstupné pro registrované lékaře, zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích a reprezentanty firem je 550 Kč (cena vstupenky zahrnuje DPH).

Kompletní informace k doprovodnému programu, včetně možnosti on-line zakoupení vstupenky, najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Do 31. března 2019  Zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt
Do 15. dubna 2019  Nejvýhodnější termín pro registraci a objednávku hotelového ubytování
15. května 2019 Konečný termín pro on-line registraci a objednávku hotelového ubytování

UPOZORNĚNÍ: Podmínkou registrace na symposium je vyplnění a zaslání registračního formuláře (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti). 
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GDPR
Odesláním registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře včetně jeho scan kopie) podle této pozvánky dáváte souhlas společnosti 
Congress Prague, s.r.o.: se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací 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 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 ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), 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. 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).
 


