14.

zimní urologické
sympozium

13. – 16. ledna 2019

Pořadatelé sympozia:
Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice
a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Urologická klinika Fakultní nemocnice v Motole
a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Katedra urologie IPVZ Praha

Kongresové centrum – Harmony Club Hotel
Špindlerův Mlýn – Bedřichov 106
Organizace

www.congressprague.cz/zus2019
Registrace, přihlášky k aktivní účasti, hotelové ubytování a informace prostřednictvím oficiální webové stránky sympozia: www.congressprague.cz/zus2019.
Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 30. listopad 2018. Přihlášku lze zaslat výlučně on-line.

Pozvánka
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
srdečně Vás zveme k účasti na odborné konferenci „14. zimní urologické sympozium“, která se bude konat v lednu 2019 v hotelu Harmony**** ve Špindlerově Mlýně.
Jako již tradičně je sympozium pořádáno společně dvěma urologickými klinikami. S týmem spolupracovníků již nyní připravujeme hodnotný odborný program, věnovaný celému
spektru urologických onemocnění, který bude přínosem v oblasti Vašeho celoživotního a specializačního vzdělávání.
S ohledem na pokračující administrativní omezení podpory ze strany farmaceutického průmyslu, jsme i pro 14. ročník našeho sympozia nuceni ponechat registrační poplatky pro
všechny účastníky ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 2017.
Věříme, že se k příjemné atmosféře přidá i pravé zimní počasí.
Těšíme se na setkání s Vámi ve Špindlerově Mlýně,
Tomáš Hanuš a Marko Babjuk,
prezidenti sympozia

Základní informace
Pořadatelé:
Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Urologická klinika Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. a Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. – prezidenti sympozia
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM a MUDr. Marek Schmidt, FEBU – sekretáři sympozia
Termín a místo konání: 13. – 16. ledna 2019 / Kongresové centrum - Harmony Club Hotel**** / Špindlerův Mlýn, Bedřichov 106
GPS souřadnice: 50°43›48.988»N, 15°36›7.996»E
Oficiální webová stránka sympozia: www.congressprague.cz/zus2019
Odborný program: Vybrané přehledové přednášky, panelové diskuze, průvodce doporučenými postupy, kazuistiky. Aktivní účast na sympoziu je možná formou
posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek, včetně abstrakt k posteru, je 30. listopad 2019. Přihlášku lze zaslat výlučně on-line prostřednictvím
„Přihlášky k aktivní účasti“ na www.congressprague.cz/zus2019.
Koordinátor odborného programu: Prim. MUDr. Libor Zámečník, e-mail: zamecnik.libor@vfn.cz

www.congressprague.cz/zus2019
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Certifikáty: Účast na sympoziu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude potvrzena
certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Organizátor sympozia: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Koordinátor pro registraci a ubytování: Sl. Silvie Krejsková / tel.: +420 241 445 815, fax: +420 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz, silvie.krejskova@congressprague.cz
Koordinátor pro organizaci, doprovodnou výstavu firem, program sympozia: Pavel Revický, tel.: +420 214 445 813, GSM: +420 724 264 870, e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz

Registrace

Registrovat se na konferenci je možné výlučně on-line: Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/zus2018
Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační poplatek na účet organizátora.
Konferenční poplatek
Registrační kategorie

Platba přijatá do 15. 11. 2018

Platba přijatá 16. 11. 2018 a později (1)

Lékař

7.000

7.700

Lékař před Atestací, PGS student (3)

5.000

5.700

Jednodenní účast (2)

2.000

2.700

7.000

7.700

5.000

5.700

Reprezentant firmy

(4)

Doprovodná osoba
Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

(1) Při registraci na místě (v registračním centru sympozia) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2) Registrovat se k jednodenní účasti lze maximálně na dva 2 jednotlivé dny v rámci programu sympozia. Jednodenní registrační poplatek se platí za každý den jednodenní registrace.
(3) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2019) a předložená kopie potvrzující postgraduální studium.
U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(4) 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.

Konferenční poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba)
registrační průkaz účastnickou tašku s materiály sympozia vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
sympozia objednané hotelové ubytování (s výjimkou bezplatné vystavovatelské registrace)
Konferenční poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje
registrační průkaz vstup na doprovodnou výstavu občerstvení podle programu sympozia

programový sborník

občerstvení podle programu

objednané hotelové ubytování

Registrace a platba
vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi
po zpracování Vaší registrace obratem obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě
Upozornění
Zaregistrovat se na sympozium na místě 13. ledna 2019 a později bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě
(v registračním centru sympozia) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

Hotelové ubytování

Hotelové ubytování si můžete vybrat a prostřednictvím registračního formuláře on-line objednat z nabídky hotelů na těchto stránkách. Rezervaci ubytování Vám obratem
potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlící(ho), s nímž chcete být ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“.
Upozornění
V případě objednání ubytování v jednolůžkovém pokoji (nebo dvoulůžkovém pokoji obsazeném jednou osobou) v Harmony Club Hotel**** se k příslušnému registračnímu
poplatku automaticky účtuje doplatek za nadstandard ubytování 1.100 Kč/lůžko/den. Doplatek je včetně DPH dle platné sazby.
Podrobné a vždy aktuální informace k 14. zimnímu urologickému sympoziu 2019, včetně on-line registrace, přihlášky k aktivní účasti, rezervace hotelového ubytování a dalších
služeb najdete na www.congressprague.cz/zus2019.

