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Pozvánka 
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVI. česká urogynekologe 2017 se koná tradičně první čtvrtek měsíce prosince – letos tedy 7. prosince – v konferenčních prostorách 
hotelu Clarion Congress Hotel Prague (konferenční sály: Zenit/Nadir).
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v zimní Praze. 

S kolegiálním pozdravem,

Základní informace 
Termín a místo konání: Čtvrtek 7. prosince 2017, 08.30 – 17.00 hod., konferenční sály: Zenit/ Nadir konferenčního centra Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

Dostupnost MHD: Metro B, výstupní stanice Vysočanská (Clarion Congress Hotel Prague je bezprostředně u východu ze stanice metra).  
Parkování při jízdě autem: v podzemním parkovišti Clarion Congress Hotel Prague a Galerie Fénix je k dispozici 650 parkovacích míst pro osobní vozidla. Parkovné si hradí každý 
uživatel parkoviště sám při odjezdu v elektronické pokladně podzemního parkoviště. GPS souřadnice: 50°6΄38.627”N, 14°30΄7.154”E

Organizační výbor: Jan Zmrhal, předseda
 Lukáš Horčička, místopředseda
 Pavel Revický, organizátor
 Markéta Dušáková

Vědecký výbor:  Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., předseda
 Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., místopředseda
 Prof. MUDr. Martin Huser, PhD.
 Prim. MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.
 As. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Téma:  Novinky a komplikace diagnostiky a léčby

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.congressprague.cz/urogyn2017. Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum odborného 
časopisu – obdrží registrovaní účastníci při registraci. 

Aktivní účast: Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, videoprezentace nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 
2. říjen 2017.  Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě. Přihlášku k aktivní účasti lze podat on-line prostřednictvím aktivního formu-
láře na www.congressprague.cz/urogyn2017. O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do programu konference rozhodne vědecký výbor konference. Každý zaslaný abstrakt bude 
uveřejněn ve sborníku abstrakt konference. První autoři přijatých prezentací platí registrační poplatek se slevou 50%. 

Jan Zmrhal, 
předseda organizačního výboru konference

Lukáš Horčička,
předseda výboru 

Urogynekologické společnosti ČR
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Certifikáty: Účast na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK ČR (sekce lékařů) a certifikátem ČAS. E-certifikát obdrží každý registrovaný účastník do 7 dnů od skončení konference. 

Prolog konference – workshop
Workshop se koná v rámci Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVI. česká urogynekologie 2017 dne 6. prosince 2017 od 14.00 do 18.00 v Clarion Congress Hotel Prague. 
Pro účast na workshopu je nezbytné se extra registrovat a uhradit registrační poplatek. Registrace na workshop není současně registrací na Celostátní konferenci s mezinárodní účastí 
XXVI. česká urogynekologie 2017. Program  a další informace o workshopu budou zveřejněny do 15. června 2017. 
Workshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Organizace konference: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 445 815, 241 445 813, 241 445 759, fax: +420 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz, www.congressprague.cz 
Koordinátor pro registraci a ubytování: Alena Tučková, Petra Revická, 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 

Registrační poplatek

Kategorie účastníků:                                                            Platba přijatá: do 31. 10. 2017 1. 11. 2017 a později (1)      

Člen UGS ČR 600 Kč 800 Kč                                 

Ostatní účastník 800 Kč 1.000 Kč

Sestra UGS ČR 400 Kč 500 Kč            

Ostatní sestra 600 Kč 800 Kč                                    

Reprezentant firmy (2) 800 Kč 1.000 Kč

Workshop PROLOG (3) upřesňuje se

(1) Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.  
(2)   Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní konference jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných  
 vystavovatelských registrací.
(3)   Kapacita workshopu: minimálně 10, maximálně 16 registrovaných účastníků

Registrační poplatek na konferenci zahrnuje:    registrační průkaz    účastnickou tašku s konferenčními materiály    vstup na odborný program a doprovodnou výstavu 
    programový bulletin    sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu    občerstvení v průběhu programových přestávek

Registrační poplatek na workshop zahrnuje:    účast na programu workshopu    občerstvení v přestávce programu workshopu

Registrace 
Výlučně on-line  I  Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/urogyn2017.

Manuál pro registraci a platby
  vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi 
  po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme 
  na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby) 
  registrace je platná dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
  případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme 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/urogyn2017 a objednejte prostřednictvím registračního a ubytovacího formuláře.

 
Důležité termíny 
Do 2. 10. 2017 Zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt ve strukturovaném formátu.
Do 31. 10. 2017 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/urogyn2017,  kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace. 
Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na www.congressprague.cz/urogyn2017.
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