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Program konference

Středa 21. října
16.00 – 18.30 Příjezd, registrace, ubytování 
16.30 – 18.30 Schůze výboru SIL 
             19.00 Zahájení setkání, diskuse k organizačním záležitostem

Čtvrtek 22. října 
08.30 – 10.30 1. programový blok

10.30 – 11.00 Občerstvení s kávou

11.00 – 13.00 2. programový blok:  

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 19.00 3. programový blok: 

Pátek 23. října 
08.30 – 10.30 4. programový blok

10.30 – 11.00 Občerstvení s kávou

11.00 – 13.00 5. programový blok

13.00  Závěr programu

13.00 – 14.00 Oběd na závěr setkání

Pozvánka na konferenci
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé.
Srdečně Vás zveme na tradiční, již XXII. setkání přednostů a primářů infekčních 
klinik a oddělení 2020, které se koná stejně jako minulý rok v Peci pod Sněžkou v 
Husově boudě. Věříme, že krásné horské prostředí a kvalitní odborný program pro 
vás budou inspirací a přínosem.
Těšíme se na setkání.

S úctou

 Za pořadatele
 doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Pořadatel
Pořadatelem konference je Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP. Konference 
se koná ve dnech 21. – 23. října 2020 v konferenčním salonku penzionu Husova 
bouda v Peci pod Sněžkou. Odborným garantem programu je doc. MUDr. Stanislav 
Plíšek, Ph.D., předseda SIL ČLS JEP.

Místo konání
Husova bouda, Pec pod Sněžkou 26, 542 21  

Organizace
Congress Prague, s.r.o. 

Web akce
http://www.congressprague.cz/spiko2020
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Certifikáty
Účast lékařů na konferenci bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému 
celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude ohodnocena přidělenými 
kredity a potvrzena certifikátem.

Odborný program symposia
Koordinátor odborného programu
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, CSc.

Konference je určena pro pozvané přednosty a primáře infekčních klinik a oddělení, 
pozvané přednášející a hosty konference. 
Registrace na konferenci je bezplatná, probíhá předem prostřednictvím on-
line formuláře.
On-line registrační formulář najdete na:  www.congressprague.cz/spiko2020 
Registrace bude možná zcela výjimečně také na místě 21. října 2020 od 16.00 
do 19.00 hod.

Organizační zajištění konference
Congress Prague, s.r.o, www.congressprague.cz

Koordinátorka pro registraci a služby:
Pavlína Krejčová, pavlina.krejcova@congressprague.cz, +420 241 445 759

Koordinátor pro účast a prezentaci firem:
Gabriel Novák, gabriel.novak@congressprague.cz , +420 241 445 813 
 
Pořadatelé konference se těší na Vaši účast a setkání.

GDPR
Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného 
a podepsaného tištěného registračního 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 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 (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 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. 
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