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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na Beskydský pediatrický den 2022, který se bude konat v příjemném
prostředí Hotelu Freud v Ostravici u Frýdku-Místku v pátek 27. května 2022.
Témata sympozia se budou týkat různých oblastí pediatrie a budou aktuální pro Vás lékaře i
Vaše sestřičky.
Pevně věřím, že tentokrát nám epidemie koronaviru konání akce nepřekazí a všichni se
v dobré náladě opět setkáme na Ostravici. Již nyní máme pro Vás připraveny zajímavé
přednášky atraktivních řečníků. Věřím, že si z tohoto odborného setkání odneseme mnoho
nových odborných poznatků a společenských zážitků.
Těším se na shledanou s Vámi v Ostravici v květnu 2022.
MUDr. Ivana Röschlová
členka České pediatrické společnosti ČLS JEP
TERMÍN KONÁNÍ
27. května 2022
MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Freud
Ostravice 190
Ostravice
POŘÁDÁ
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
POD ZÁŠTITOU
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilové, Ph.D. – Dětská klinika FN Olomouc
prof. MUDr. Jana Lebla, CSc. – Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. – Ústav mikrobiologie, LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Jana Pavlíčka, Ph.D. – Klinika dětského lékařství FNO a LF OU, Ostrava
Petra Korče – primátora města Frýdek Místek
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Ivana Röschlová
TÉMATA
➢ Dětská kardiologie
➢ Dětská endokrinologie
➢ Infekční lékařství
➢ Dětská neurologie
➢ Vyšetřovací metody v pediatrii
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SYMPOZIA
27. 5. 2022 (pátek)
07.30 – 17.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 09.10 hodin Zahájení sympozia
09.10 – 12.00 hodin Odborný program
12.00 – 13.00 hodin Oběd
13.00 – 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr sympozia
DŮLEŽITÁ DATA
17.12.2021 Otevření registrace a informace na webových stránkách
15. 2.2022 Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů přednášky
15. 3.2022 Program
28. 2.2022 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Aktuální informace na
www.bos-congress.cz/bpd2022
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KREDITNÍ HODNOCENÍ SYMPOZIA
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce
s uvedeným počtem kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako
potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz
založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím,
obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a
farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude
předáno potvrzení o účasti.
SEKRETARIÁT SYMPOZIA, INFORMACE A KORESPONDENCE
INFORMACE - REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ
Naďa Baníková
Tel.: +420 475 531 098, +420 475 214 223
E-mail: info@bos-congress.cz
INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST
Jeanette Lacinová
Tel.: +420 475 214 226
E-mail: lacinova@bos-congress.cz
AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE
Registraci k aktivní účasti zašlete nejpozději do 15. 2. 2022, k dispozici on-line na stránkách
www.bos-congress.cz/bpd2022
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI
(viz Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line)
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Doručení Vám bude
potvrzeno na Vámi zadaný e-mail. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění
formuláře a e-mailové adresy.
Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později.
Hlavní informace – obsahují kompletní informace týkající se účasti.
UPOZORNĚNÍ - Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na
sympozium. Pro registraci na sympozium prosím zvolte registraci účastníků v registračním
formuláři. Zde si můžete rezervovat ubytování a ostatní služby.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE
Registrujte se prosím on-line z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách
www.bos-congress.cz/bpd2022
Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.
Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude
obratem na Vámi zadaný e-mail zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a
informacemi k platbě.
Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Úhrada do 28.2.2022
Úhrada od 1.3.2022
Lékař/ka, sestra
650 Kč
800 Kč
Přednášející
bez poplatku
bez poplatku
V ceně registračního poplatku jsou: vstup na sympozium, materiály sympozia a občerstvení o
přestávkách.
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STRAVOVÁNÍ
Oběd menu (polévka, hlavní jídlo, voda) 180 Kč
Z kapacitních důvodů prosíme o objednávku oběda při registraci on-line. Nebude-li objednán,
účastníkům nevzniká nárok na oběd.
Během přestávky odborného programu bude podáváno občerstvení.
UBYTOVÁNÍ
Hotel Freud, Ostravice 190, Ostravice
Poloha: GPS 49°32'20,130"N, 18°23'32,990"EGPS
V případě zájmu o rezervaci ubytování prosím kontaktujte hotelovou recepci tel: +420 558 682 226,
e-mail: recepce@hotelfreud.cz https://www.hotelfreud.cz/cs/

INFORMACE K ÚHRADĚ
ÚHRADA POPLATŮ a STRAVOVÁNÍ
Úhradu plateb proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s.r.o. u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1002040764/2700
variabilní symbol: 202215
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Storno objednávky a storno poplatky:
Registrační poplatky a stravování
do 6.5.2022 – bez storno poplatku
od 7.5.2022 – storno poplatek 100 % ze stornované služby
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten
od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na
účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení e-mailem na
sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně
potvrzeno.
V případě zrušení sympozia z důvodu vyšší moci (epidemiologická opatření, nařízení vlády atd), Vám
budou platby vráceny v plném rozsahu.
Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.ES
BOS.org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 640498796, DIČ: CZ64049876.
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