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Vážení a milí kolegové,
ráda bych Vás touto cestou pozvala na FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022, které se, pokud nám
to epidemiologická situace dovolí, uskuteční ve dnech 22. a 23. 4. 2022.
Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik a prezentace výsledků vyšetřovacích a operačních
metod a nových technik. V pátek dopoledne proběhne Kurz neurooftalmologie a perimetrie, který je pro
účastníky zdarma.
Nedílnou součástí akce bude také kulturní program.
Těším se s Vámi na viděnou
Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D, FEBO

TERMÍN KONÁNÍ
22. – 23. 4. 2022
MÍSTO KONÁNÍ
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn
Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn
POŘADATEL
Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové
ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
přednostka Oční kliniky FN a LF UK, Hradec Králové
KREDITNÍ HODNOCENÍ
LÉKAŘI - akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři
obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
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.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je
podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován
a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY
10. 1. 2022
Otevření registrace
15. 3. 2022
Uzávěrka pro registraci aktivní účasti – přednášky
21. 3. 2022
Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky
21. 3. 2022
Program
31. 3. 2022
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
22. – 23. 4. 2022 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PROGRAMU
PÁTEK 22. 4. 2022
09.00 – 18.30
Registrace
10.00 – 12.00
Kurz perimetrie a neurooftalmologie (Jirásková N., Kadlecová J.)
12.00 – 13.00
Oběd
13.00 – 13.10
Zahájení – Jirásková N.
13.10 – 15.00
Odborný program
15.00 – 15.30
Občerstvení o přestávkách
15.30 – 18.00
Odborný program
SOBOTA 23. 4. 2022
08.00 – 14.00
Registrace
09.00 – 11.00
Odborný program
11.00 – 11.30
Občerstvení o přestávkách
11.30 – 13.30
Odborný program
13.30
Oběd

SEKRETARIAT, INFORMACE A KORESPONDENCE
REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ A UBYTOVÁNÍ
Tel.: +420 475 531 098
E-mail: info@bos-congress.cz

BOS. org s. r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST
Mgr. Denisa Sasková
Tel.: +420 475 534 332
E-mail: saskova@bos-congress.cz

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách

www.ophthalmo.cz
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AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE
Registraci k aktivní účasti zašlete prosím nejpozději do 15. 3. 2022. Přihlaste se prostřednictvím
formuláře
ON-LINE
REGISTRACE
AKTIVNÍ
ÚČASTI,
na
webových
stránkách
www.ophthalmo.cz/aktivni ucast
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů –
možno vložit dodatečně. Termín dodání abstrakt je nejpozději do 15. 3. 2022. Doručení Vám bude
potvrzeno na Vámi zadaný e-mail. Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy
zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji. Věnujte prosím náležitou pozornost správnému
a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Současně, prosím, proveďte Vaši registraci
účastníka v registračním formuláři. (viz. menu Registrace).
UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na
odbornou konferenci. Pro registraci na konferenci prosím zvolte registraci účastníků v registračním
formuláři.
Vyrozumění o přijetí přednášky
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 21. 3.
2022. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase,
který bude určen garantem konference. Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá
za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
Bližší informace pro přípravu abstraktů naleznete na webových stránkách odborné konference
www. ophthalmo.cz/aktivní účast
REGISTRACE K ÚČASTI
Registrace k pasivní účasti on-line na internetových stránkách www.ophthalmo.cz/registrace
Zde vypište formulář Registrace k pasivní účasti on-line, objednejte si prosím veškeré Vámi
požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší
registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný e-mail, zasláno potvrzení Vaší
závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.
Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékař/ka
Úhrada do 31. 3. 2022
1 000 Kč

Úhrada od 1. 4. 2022
1 200 Kč

Cena registračního poplatku lékař/ka obsahuje: vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční
materiály, certifikát s kreditním hodnocením, občerstvení o přestávkách.
Uvedené poplatky registrace jsou včetně 21 % DPH.
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STRAVOVÁNÍ
O přestávce odborného programu bude podáváno občerstvení.
OBĚDY jsou pro účastníky připraveny formou bufetu, pro zájemce zajistíme bezlepkovou nebo
vegetariánskou stravu.
Oběd dne 22. 4. 2022
Oběd dne 23. 4. 2022

350 Kč
350 Kč

Obědy si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci.
Žádáme účastníky, kteří požadují bezlepkové nebo vegetariánské občerstvení a oběd, aby tuto
skutečnost uvedli v registračním formuláři. Při registraci se prosím informujte, kde bude pro Vás Vaše
občerstvení k dispozici.
Cena obědu je uvedena včetně 10 % DPH.
SPOLEČENSKÁ VEČEŘE
22. 4. 2022 od 20.00 hodin v Clarion Hotelu Špindlerův Mlýn
950 Kč
Společenskou večeři si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci.
Cena společenské večeře je včetně 21 % DPH.
UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn****
Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn se nachází ve vesnici Labská ve Špindlerově Mlýně, na příjezdové
cestě z Vrchlabí. Hotel stojí uprostřed přírody v Krkonošském národním parku. Hotel poskytuje
ubytování v moderních pokojích s vlastní koupelnou, SAT TV, příslušenství na přípravu kávy a čaje,
telefonem a fénem. Parkování na hotelovém parkoviště bez poplatku.
Jednolůžkový pokoj / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 noc

1.650 Kč
1.000 Kč
2.000 Kč

Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Informace k ubytování ve vícelůžkových pokojích:
Pokud v registračním formuláři neuvedete, s kým chcete být ubytován/a, bude další lůžko obsazeno
jinou osobou stejného pohlaví.
Cena ubytování zahrnuje místní poplatek stanovený zákonem č.278/2019 Sb., který je hrazen nad
rámec ceny ubytování za osobu a noc v hotelové recepci.
Ceny ubytování jsou vč. 10 % DPH.
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INFORMACE K ÚHRADĚ
POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉ VEČEŘE
Úhradu poplatku proveďte ve prospěch účtu BOS. org s.r.o.:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 100 204 0764/2700
Variabilní symbol: 202209
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte 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. IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY
Registrační poplatek
do 22. 3. 2022 bez storno poplatků
od 23. 3. do 6. 4. 2022 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
od 7. 4. 2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno podmínky ubytování
Do 11. 3. 2022 bez storno poplatků
10 % od 12. 3. – 28. 3. 2022 z celkové ceny stornovaného ubytování
30 % od 29. 3. – 7. 4. 2022 z celkové ceny stornovaného ubytování
70 % od 8. 4. – 12. 4. 2022 z celkové ceny stornovaného ubytování
100 % od 13. 4. 2022 z celkové ceny stornovaného ubytování
Společenská večeře a stravování
do 15. 4. 2022 bez storno poplatků
od 16. 4. 2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení e-mailem
na sekretariát konference BOS. org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz
Zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.
Vrácení poplatků
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 Váš účet.
V případě zrušení konání konference z důvodu vyšší moc, Vám budou registrační poplatky
navráceny v plné výši.

