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Pozvánka
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.
Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIX. česká urogynekologie 2020 na téma „Nové 
trendy a komplikace urogynekologické léčby“, se koná tradičně první čtvrtek měsíce prosince 
– letos tedy 3.   rosince – v  konferenčních prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Prague 
(konferenční sály: Zenit/Nadir).
Součástí celostátní konference je samostatně připravovaný a organizovaný Workshop na aktuální 
téma, jenž se bude konat na stejném místě dne 2. prosince v odpoledních hodinách. Pro účast na 
workshopu je nezbytná samostatná registrace.
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v zimní Praze. 
S kolegiálním pozdravem,

 Lukáš Horčička Jan Zmrhal
 předseda výboru předseda 
 Urogynekologické společnosti ČR organizačního výboru konference

Základní  informace
Termín a místo konání:

•	 Workshop na aktuální téma, středa 2. prosince, 13.00 – 17.00 hod., sál Virgo, 3. poschodí.

•	 	XXIX.česká urogynekologie 2020, čtvrtek 3. prosince,  
07.00 – 16.15 hod., sály Zenit a Nadir, 3. poschodí.

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, Petra Skalová, organizátoři

Markéta Dušáková

Vědecký výbor
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., předseda

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., místopředseda

Prof. MUDr. Martin Huser, PhD.

MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.

MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Jednací jazyk workshopu a konference
čeština, slovenština, angličtina
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WORKSHOP NA AKTUÁLNÍ TÉMA (2. prosince)
Workshop je určen pro lékaře, střední zdravotnický personál, fyzioterapeuty a další nelékaře. Koná 
se v  rámci Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIX. česká urogynekologie 2020 dne 
2. prosince 2020 od 13.00 do 17.00 v sále Virgo, Clarion Congress Hotel Prague. 
Pro účast na workshopu je nezbytné se zvlášť zaregistrovat a uhradit registrační poplatek. Registrace 
na workshop není současně registrací na Celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXIX. česká 
urogynekologie 2020.

Téma workshopu: Zobrazovací metody v urogynekologii
Workshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast 
na něm je ohodnocena certifikátem ČLK ČR s příslušným počtem kreditů.

KONFERENCE ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2020 (3. prosince)

Téma konference: Nové trendy a komplikace urogynekologické léčby
Předběžný program konference
 07.00 – 08.30 Registrace
 08.30 – 08.45 Slavnostní zahájení konference
 08.55 – 12.00  Dopolední část s přestávkou a diskuzním fórem na téma: 

„Klasické operace prolapsu 2020“
 12.00 – 13.00 Polední přestávka
 13.00 – 14.00 Valná hromada Urogynekologické společnosti ČR
 14.00 – 17.30 Odpolední část programu
 17.30  Závěr konference
Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na internetové adrese: 
www.congressprague.cz/urogyn2020. Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum 
odborného časopisu – obdrží registrovaní účastníci při registraci.

Aktivní účast
Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, video prezentace nebo posterové pre-
zentace.
Základní parametry pro aktivní účast:

•	Volné	sdělení:	6	min.	+	2	min.	diskuse	
•	 Video	prezentace:	6	min.	+	2	min.	diskuse
•	 	Posterové	sdělení:	individuální	studium	3.	prosince,	08.00	–	15.00,	diskuse	k posterům	(bude	upřes-

něno v definitivním odborném programu)

Firemní prezentace (formou pódiové přednášky v  odborném programu) jsou dle rozhodnutí 
vědeckého výboru zpoplatněny.

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti v programu konference je 31. říjen 2020, 
do 24.00 hod. Termín je konečný.
Přihlášky abstrakt sdělení budou přijaty pouze v předepsané strukturované formě.
Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat výhradně on-line prostřednictvím aktivního 
formuláře na: www.congressprague.cz/urogyn2020.
O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do programu konference rozhodne vědecký výbor. 
Každý přijatý abstrakt bude uveřejněn ve sborníku abstrakt konference. 
První autoři přijatých aktivních účastí platí registrační poplatek se slevou 50 %.

Certifikáty
Účast lékařů na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK ČR s příslušným počtem přidělených 
kreditů, sestry a nelékaři obdrží potvrzení o účasti s  příslušným počtem hodin. E-certifikát 
(potvrzení o účasti) obdrží každý registrovaný účastník do 7 dnů od skončení konference. 
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Organizace workshopu a 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: 
Pavlína Krejčová, e-mail: pavlina.krejcova@congressprague.cz 
Koordinátoři pro organizaci, program a doprovodnou výstavu firem: 
Pavel Revický, e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz,	GSM:	+420	724	264 870, 
Petra Skalová, e-mail: petra.skalova@congressprague.cz,	GSM:	+420	774	923	353

Registrace
Registrační poplatek
Kategorie účastníků: Platba přijatá: do 31. 10. 2020 1. 11. 2020 a později(1)

 Člen UGS ČR  600,– 800,–
 Ostatní účastník – lékař  800,– 1.000,–
 Sestra UGS ČR  400,– 500,–
 Ostatní sestra  600,– 800,–
 Reprezentant firmy(2)  800,– 1.000,–
 Workshop 2. 12. 2020  600,– 700,–

(1) Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.
(2)   Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná pouze v případě, že se firma účastní konference 

jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek na konferenci zahrnuje 

● registrační průkaz ● účastnickou tašku s konferenčními materiály ● vstup na odborný pro-
gram a doprovodnou výstavu ● programový bulletin ● sborník abstrakt – supplementum odbor-
ného časopisu ● občerstvení v průběhu programových přestávek

Registrační poplatek na workshop zahrnuje

● účast na programu workshopu ● občerstvení v přestávce programu workshopu

Registrace

Výlučně on-line. Registrační formulář najdete na: www.congressprague.cz/urogyn2020.

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/urogyn2020 
a objednejte prostřednictvím registračního a ubytovacího formuláře.
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Důležité termíny
Do 31. 10. 2020  Zaslání přihlášky k aktivní účasti v programu konference, včetně abstrakt 

ve strukturo vaném formátu. Termín je konečný a neměnný.

Do 31. 10. 2020 Nejvýhodnější termín pro registraci.

Do 15. 1 1. 2020 Konečný termín pro registraci na workshop.

Upozornění 
Pro registraci, objednávání dalších konferenčních služeb a další komunikaci s  organizátorem  
konference využívejte on-line komunikaci prostřednictvím: www.congressprague.cz/urogyn2020, 
kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace. 

Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na internetové 
adrese: www.congressprague.cz/urogyn2020.

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	vzděláva	cích	
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.

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).


