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Organizace: Congress Prague

www.congressprague.cz/urogyn2013

Pozvánka 
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.
Celostátní konference s mezinárodní účastí XXII. česká urogynekologie 2013 se koná tradičně první čtvrtek měsíce prosince – letos tedy 5. prosince – v konferenčních 
prostorách Hotelu DAP, který najdete na  Vítězném náměstí v Praze 6. 
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v zimní Praze. 

S kolegiálním pozdravem,

     Jan Zmrhal, předseda organizačního a vědeckého výboru konference

     Lukáš Horčička, předseda výboru Urogynekologické společnosti ČR

Základní informace 
Termín a místo konání 
Čtvrtek 5. prosince 2013, 08.30 – 17.00 hod.
Konferenční sál a související prostory – hotel DAP, Praha 6, Vítězné náměstí 4/684.
Dostupnost MHD: Metro A, výstupní stanice Dejvická (Hotel DAP je bezprostředně blízko východu ze stanice metra). 
Parkování při jízdě autem: v podzemním parkovišti Diplomat Hotel Prague  (cca 200 m) je k dispozici 150 parkovacích míst pro osobní vozidla. Parkovné si hradí každý 
uživatel parkoviště sám při odjezdu v elektronické pokladně podzemního parkoviště.

Organizační výbor   
Jan Zmrhal, předseda   Zuzana Kovaříková
Lukáš Horčička   Pavel Revický
Iva Ehrlichová

Vědecký výbor    
As. MUDr. Jan Zmrhal CSc., předseda Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.  MUDr. Oldřich Šottner
Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Téma: Aktuální problémy urogynekologie 2013

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.congressprague.cz/urogyn2013. Programový bulletin obdrží registrovaní účastníci 
při registraci. 

Aktivní účast
Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 18. říjen 2013.  
Přihlášku k aktivní účasti lze podat on-line prostřednictvím formuláře na www.congressprague.cz/urogyn2013. První autoři přijatých prezentací registrační poplatek 
tradičně neplatí. Webstreamový záznam programu konference bude zveřejněn na www.congressprague.cz/urogyn2013 15. prosince 2013. 

Certifikáty
Účast na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK (sekce lékařů) a certifikátem ČAS.

Jan Zmrhal Lukáš Horčička
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Organizace 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, www.congressprague.cz. 
Koordinátor pro registraci a ubytování: Petra Revická / Michaela Mottlová, e-mail: office@congressprague.cz 
Koordinátor pro organizaci, program a doprovodnou výstavu firem: Pavel Revický, e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz,  GSM: +420 724 264 870 

Registrace 
Registrační poplatek

Kategorie účastníků:                                                              Platba přijatá:  do 31. 10. 2013 1. 11. 2013 a později*

Člen UGS ČR 500 800                                 

Ostatní účastník 800 1.000

Sestra UGS ČR 300 500            

Ostatní sestra 500 800                                    

Reprezentant firmy 800 1.000

*      Při registraci na místě (v registračním centru konference) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 50 Kč. 

Registrační poplatek na konferenci zahrnuje 
  registrační průkaz    účastnickou tašku s konferenčními materiály    vstup na odborný program a doprovodnou výstavu    programový bulletin    občerstvení 

v průběhu programových přestávek, konferenční oběd dle programu konference

Registrace – výlučně on-line
Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/urogyn2013.
Formulář vyplňte a odešlete pomocí aktivního tlačítka „Odeslat“ (po odeslání správně vyplněného formuláře se na Vaší obrazovce objeví informace, že formulář byl úspěšně 
odeslán).

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 uzavřená 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 
V případě potřeby si hotelové ubytování vyberte z nabídky na www.congressprague.cz/urogyn2013 a objednejte prostřednictvím registračního a ubytovacího 
formuláře. 

Společenské setkání účastníků konference
Podrobné informace, včetně možnosti on-line přihlášení se k účasti na setkání, najdete na www.congressprague.cz/urogyn2013. Společenská večeře pro účastníky 
konference na pozvání pořadatele se bude konat 4. prosince od 19.00 hodin. Pro vstup na společenskou večeři je nezbytné si zakoupit  vstupenku.
Cena vstupenky:     pro registrované účastníky konference  300 Kč 
                                 pro reprezentanty firem a ostatní zájemce 400 Kč
                                                                                                                              

Důležité termíny 
Do 18. 10. 2013:  Zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt
Do 25. 10. 2013:  Nejvýhodnější termín pro registraci

Upozornění 
Pro registraci, objednávání dalších konferenčních služeb a další komunikaci s organizátorem konference využívejte on-line komunikaci prostřednictvím adresy 
www.congressprague.cz/urogyn2013, kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace. 
Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na www.congressprague.cz/urogyn2013. 
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