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SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou
11.- 13.5.2018, Teplice

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
11.– 13.5.2018
Krušnohorský Maskaron, U Císařských lázní 761/4, Teplice

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Lukáš Pondělíček – primář Gynekologicko-porodnického oddělení, Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice, o.z.
MUDr. Vratislav Plzák – Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem

ODBORNÁ TÉMATA
■ Preeklampsie, novinky v prenatální péči a UZ dg
■ Využití barevného m. v ambulantní praxi – přínos, chyby, současné možnosti
■ Rozšířené UZ vyšetření v rámci gynekologické prevence a UZ vyšetření ve 21 týdnu gravidity – přínos
nebo F.M.
■ Varia

DŮLEŽITÁ DATA
25.2.2018
18.3.2018
9.4.2018
16.4.2018
23.4.2018
11. – 13.5.2018

Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů (přednáška,
kazuistika, poster)
Informace o přijetí/nepřijetí přednášky, kazuistiky, posteru
Program
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky, kazuistiky do sborníku
Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou
diagnostikou

KREDITNÍ HODNOCENÍ SYMPOZIA
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu
ČLK č.16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SYMPOZIA
Program bude k dispozici po 9.4.2018.
11.5.2018 (pátek)
15.00 - 17.00
Příjezd, ubytování, registrace
17.00 - 21.00
Prohlídka města s průvodcem, večerní posezení v restauraci Monopol
12.5.2018 (sobota)
08.00 - 13.00 Registrace
09.00 - 12.50 Odborný program
12.30 - 13.30 Oběd
14.00 - 17.00 Doprovodný program
20.00 - 01.00 Společenský program
13.5.2018 (neděle)
08.30 – 12.00 Registrace
09.00 – 12.00 Odborný program
12.00
Závěr sympozia

SEKRETARIÁT SYMPOZIA – Informace, korespondence
BOS. org s.r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
Fax.: +420 475 205 169
www.bos-congress.cz

REGISTRACE a UBYTOVÁNÍ
Alena Lacinová
Tel.: +420 475 207 082
+420 475 531 098
Email: sekretariat@bos-congress.cz

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST
Gabriela Malá
Tel.: +420 475 534 332
GSM: +420 725 809 870
Email: mala@bos-congress.cz

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách
www.bos-congress.cz/gyn2018
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AKTIVNÍ ÚČAST
AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 25.2.2018
Registrace online - na stránkách www.bos-congress.cz/gyn2018
Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line
Zde vypište formulář 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 abstrakt – možno vložit později.
Hlavní informace – obsahují kompletní informace týkající se aktivní účasti.
Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatek

úhrada do 16.4.2018
úhrada od 17.4.2018

1.500 Kč
1.700 Kč

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na odborný program sympozia, výstavu firem, materiály
sympozia, občerstvení o přestávkách a oběd dne 12.5.2018.
(Uvedené poplatky jsou včetně 21% DPH)

SPOLEČENSKÝ A DOPROVODNÝ PROGRAM, STRAVOVÁNÍ - POPLATKY
PROHLÍDKA MĚSTA A UVÍTACÍ VEČEŘE 11.5.2018 - pátek
od 17.00 – 21.00 hod.

Prohlídka města s průvodcem a společné posezení s večeří
v restauraci Monopol, Masarykova 433/42, Teplice

STRAVOVÁNÍ
O přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení.
Na webových stránkách si vyberte menu oběda.
12. 5. 2018
12. 5. 2018
12. 5. 2018
12. 5. 2018

Oběd – registrovaný účastník VARIANTA 1
Oběd – registrovaný účastník VARIANTA 2
Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 1
Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 2

bezplatně
bezplatně
130 Kč
135 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM
11.5.2018

17.00 hod.

Společný odchod na Prohlídku města s průvodcem a společné
posezení s večeří v restauraci Monopol

12.5.2018

14.00 hod.

Workshop v mýdlařské dílně – Mýdlárna u Zámku
výroba 2 ks mýdel + během výroby přednáška o historii mýdla
a následně návštěva bývalého kostela Bartholomeus - výstavní
expozice věnovaná 600letům židovství v Teplicích, výstava
Salon Evropy – významné osobnosti, které pobývaly v Teplicích.
Kapacita 2 skupiny po 25 osobách

12.5.2018

14.00 hod.

Turistický vláček Humboldt
Jízda na horu Doubravku s průvodcem a následně
návštěva bývalého kostela Bartholomeus - výstavní expozice
věnovaná 600letům židovství v Teplicích, výstava Salon Evropy
– významné osobnosti, které pobývaly v Teplicích.
Kapacita 40 osob

12.5.2018

20.00 – 01.00 hod.

Společenský večer spojený s rautem a hudbou k tanci i poslechu
v prostorách Krušnohorského Maskaronu.
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POPLATKY
11.5.2018
11.5.2018
12.5.2018
12.5.2018
12.5.2018
12.5.2018
12.5.2018
12.5.2018

Uvítací večeře v Restauraci Monopol – registrovaný účastník
Uvítací večeře v Restauraci Monopol – doprovodná osoba
Oběd – registrovaný účastník VARIANTA 1 nebo 2
Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 1
Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 2
Workshop v mýdlařské dílně – Mýdlárna u Zámku
Turistický vláček Humboldt
Společenský večer s občerstvením a hudbou

300 Kč
300 Kč
bezplatně
130 Kč
135 Kč
350 Kč
250 Kč
650 Kč

Uvedené poplatky - stravování, společenský večer a doprovodný program jsou včetně DPH. Veškeré
aktivity je nutné si rezervovat při Vaší registraci na sympozium, nejpozději do 20.4.2018.

UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
Hotel Prince de Ligne s.r.o.
Zámecké náměstí 136, Teplice (575m pěšky – 9 min.)
Pokoje Hotelu Prince de Ligne jsou rozprostřeny mezi všechny čtyři patra hotelu. Některé z pokojů nabízejí
výhled na Zámecké náměstí, další potom do klidného dvora za hotelem. Každý pokoj disponuje vlastním
sociálním zařízením a sprchovým koutem nebo vanou. Hotelová recepce pro Vás zajistí během pobytu
např. buzení telefonem, při brzkém odjezdu snídaňové balíčky, kopírování, skenování, informace o
dopravních spojích nebo objednání hotelové taxi přepravy. Všechny pokoje i prostory hotelu jsou
nekuřácké.
Check in 14.00 hodin, check out 12.00 hodin
Jednolůžkový pokoj / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc

1.600 Kč
1.100 Kč

Hotel Payer
U Hadích lázní 1153/44, Teplice (968m pěšky – 17 min.)
Hotel Payer nabízí - koupelnu se sprchou nebo vanou, WC, fén, hygienické potřeby, pantofle. Dále pak
individuálně ovládanou klimatizaci, výhled na lázeňský park či na zahradní terasu, minibar na pokoji
/nealkoholické a alkoholické nápoje/, TV SAT s plochou obrazovkou, telefon, bezpečnostní trezor na
recepci k dispozici zdarma, klasický design hotelového pokoje, WI-FI.
Check in 14.00 hodin, check out 12.00 hodin
Jednolůžkový pokoj / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc

1.400 Kč
1.150 Kč

Hotel Paradies
Laubeho náměstí 258/4, Teplice (274m pěšky – 5 min.)
Nachází se v centru Teplic v blízkosti lázeňských domů Beethoven a Císařské lázně. Parkování na
hotelovém parkovišti, garáž pro motocykly a kola zdarma. Wi-Fi připojení v celém hotelu zdarma. Bohatá
snídaně formou bufetu, domácí palačinky a koláče, kvalitní káva v ceně (espresso, cappuccino, latte
macchiato). V každém pokoji rychlovarná konvice s čaji a kávou. Domácí mazlíčci vítáni.
Check in 14.00 – 22.00 hodin, check out 10.00 hodin
Jednolůžkový pokoj / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc

1.100 Kč
.760 Kč
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Hotel a restaurace U Kozičky
Rooseveltova 262, Teplice (513m pěšky – 9 min.)
Hotel je umístěn na okraji Zámeckého parku v těsném sousedství lázeňských budov Beethoven a
Císařských lázní. Z oken penzionu se naskýtá jedinečný výhled na nejatraktivnější část historického jádra
Teplic - komplex zámeckých budov, kostelů a lázní. Pokoje jsou prostorné, standardně vybavené televizory
se satelitním příjmem, internetem WiFi, chladničkou, trezorem, fénem a telefonem. Tyto hotelové služby
jsou zahrnuty v ceně ubytování, včetně neomezeného internetu. Pokoje i vstup do hotelu, prostoru
parkoviště a výtahu jsou zabezpečeny kartovým systémem.
Check in 14.00 – 22.00 hodin, check out 10.00 hodin
Jednolůžkový pokoj / 1 noc s terasou
Jednolůžkový pokoj / 1 noc bez terasy
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc s terasou
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc bez terasy

1.500 Kč
1.200 Kč
1.150 Kč
.835 Kč

DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na sympozium.
Vaši objednávku po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou.
Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky.
Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno.
Informace – sekretariát sympozia tel.: +420 475 531 098, +420 475 534 332, sekretariat@bos-congress.cz
Ceny ubytování jsou uvedeny včetně 15% DPH.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete, prosím, nejpozději do 23.4.2018
REGISTRACE ON-LINE
◄ z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.bos-congress.cz/gyn2018
Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
Zde vypište formulář Registrace 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.

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ,
SPOLEČENSKÉHO A DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Úhradu plateb proveďte, na účet firmy BOS. org s.r.o. u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Název banky: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 1002040764/2700
Variabilní symbol: 201806
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání 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.
BOS.org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876.
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STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY
Registrační poplatek a ubytování
• do 2. 4. 2018 bez storno poplatků
• od 3. 4. 2018 do 8. 4. 2018 storno poplatek 60 % ze stornované objednávky
• od 9. 4. 2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Stravování, společenský a doprovodný program
• do 30. 4. 2018 bez storno poplatků
• od 1. 5. 2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem,
e-mailem) na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., 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 účasti, ubytování a služeb musí být nahlášeno písemně sekretariátu sympozia e-mailem:
sekretariat@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách
www.bos-congress.cz/gyn2018

