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SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou
28.- 30.3.2019, Žatec

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
28.– 30.3.2019
Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27, Žatec

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Vratislav Plzák – Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
ve spolupráci
MUDr. David Ježek – primář Gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Žatec, o.p.s.

ZÁŠTITA NAD SYMPOZIEM
Mgr. Zdeňka Hamousová – starostka města Žatec a senátorka Parlamentu ČR

ODBORNÁ TÉMATA
■ I. trimestr gravidity – incipientní gravidita, vícečetné těhotenství, GEU, nejčastější chyby, forenzní
případy
■ II. trimestr gravidity – patologie a mezioborová spolupráce, forenzní případy
■ III. trimestr gravidity – patologie placenty, poruchy růstu, vícečetná těhotenství, forenzní případy
■ Tumory malé pánve a dutiny břišní – mezioborová spolupráce
■ Vyšetření štítné žlázy v rámci gravidity a gynekologická prevence
■ Varia

DŮLEŽITÁ DATA
1.2.2019
18.2.2019
25.2.2019
28.2.2019
4.3.2019
28. – 30.3.2019

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 25.2.2019.
Upozorňujeme na změnu dní konání sympozia – ČTVRTEK, PÁTEK, SOBOTA.
28.3.2019 – ČTVRTEK
15.00 - 17.00
Příjezd, ubytování, registrace v Hotelu ČERNÝ OREL
17.00 - 21.00
Prohlídka města s průvodcem, večerní posezení
29.3.2019 – PÁTEK
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

30.3.2019 – SOBOTA
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/gyn2019
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AKTIVNÍ ÚČAST
AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 1.2.2019
Registrace online - na stránkách www.bos-congress.cz/gyn2019
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 28.2.2019
úhrada od 1.3.2019

1.600 Kč
1.800 Kč

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na odborný program sympozia, výstavu firem, materiály
sympozia, občerstvení o přestávkách a oběd dne 29.3.2019.
(Uvedené poplatky jsou včetně 21 % DPH)

SPOLEČENSKÝ A DOPROVODNÝ PROGRAM, STRAVOVÁNÍ - POPLATKY
PROHLÍDKA MĚSTA A UVÍTACÍ VEČEŘE 28.3.2019 - ČTVRTEK
od 17.00 – 21.00 hod. Prohlídka města s průvodcem a společné posezení s večeří v Restauraci U Orloje,
Prokopa Velkého 1951, Žatec.

STRAVOVÁNÍ
O přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení.
Oběd dne 29.3.2019 bude servírován v restauraci Hotelu ČERNÝ OREL. Na webových stránkách si
vyberte menu oběda (polévka, hlavní jídlo, 1x nealkoholický nápoj). Oběd si prosím objednejte při
registraci. Nebude-li objednán, účastníkům nevzniká nárok na oběd.
29. 3. 2019 Oběd – registrovaný účastník VARIANTA 1/ VARIANTA 2
29. 3. 2019 Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 1
29. 3. 2019 Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 2

bezplatně
200 Kč
200 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM
28.3.2019

17.00 hod.

Společný odchod na prohlídku města s průvodcem od hotelu ČERNÝ
OREL a společné posezení s večeří v Restaurace U Orloje.

29.3.2019

14.00 hod.

Chrám Chmele & Piva je zábavný a poučný turistický komplex
sahající svými kořeny do bohatých tradic žateckého chmelařského
regionu. Atraktivní prohlídky zaujmou široké spektrum návštěvníků.
Během návštěvy turistického komplexu se Vám odhalí nejedno
tajemství pěstování chmele a vaření dobrého piva.

29.3.2019

14.00 hod.

Žatecký pivovar
Přijďte se podívat, jak se vyrábí proslulé žatecké pivo.
Žatecký pivovar dnes pokračuje v tradici výroby českého piva typu
světlého ležáku, stejně jak se tato technologie ustálila od druhé
poloviny devatenáctého století. Trvá přitom na použití pouze tří
základních surovin: vody, sladu a chmele. To, co bylo ještě v době
nedávné k vidění téměř v každém českém pivovaru je dnes již možné
spatřit jen zřídka. V ceně prohlídky je ochutnávka a dárek.

29.3.2019

20.00 – 01.00 hod.

Společenský večer spojený s rautem a hudbou k tanci i poslechu
v prostorách HOTELU ČERNÝ OREL.
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POPLATKY
28.3.2019
28.3.2019
29.3.2019
29.3.2019
29.3.2019
29.3.2019
29.3.2019
29.3.2019

Uvítací večeře v Restauraci U Orloje – registrovaný účastník
Uvítací večeře v Restauraci U Orloje – doprovodná osoba
Oběd – registrovaný účastník VARIANTA 1 nebo 2
Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 1
Oběd – doprovodná osoba VARIANTA 2
Chrám Chmele & Piva
Žatecký pivovar
Společenský večer s občerstvením a hudbou

350 Kč
350 Kč
bezplatně
200 Kč
200 Kč
90 Kč
150 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 15.3.2019.

UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
HOTEL ČERNÝ OREL - Kruhové náměstí 233, Žatec (575 m pěšky – 9 min.)
Tříhvězdičkový hotel Černý Orel se nachází v centru královského města Žatec na Kruhovém náměstí. V
blízkosti hotelu je autobusový terminál Žatec. Všechny pokoje hotelu jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením se sprchovým koutem, lednicí, TV, trezorem. Wi-Fi připojení je v celém hotelu zdarma. Hotel má
vlastní parkoviště. Ceny za ubytování v hotelu jsou včetně snídaní formou švédského stolu, podávané
ve stylovém loveckém salonku.
Check in 14.00 hodin, check out 12.00 hodin
Standard dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
Standard dvoulůžkový pokoj /1 pokoj / 1 noc
Grand dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
Grand dvoulůžkový pokoj /1 pokoj / 1 noc
Grand třílůžkový pokoj /1 pokoj / 1 noc

445 Kč
890 Kč
630 Kč
1.260 Kč
1.590 Kč

HOTEL ZLATÝ ANDĚL - Náměstí svobody 45, Žatec (244 m pěšky – 2 min.)
Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením se sprchovým koutem, lednicí, LCD
TV, trezorem. Wi-fi připojení je v celém objektu hotelu zdarma.
V pokoji typu STANDARD si můžete užít klidu v útulném podkroví.
Součástí většiny pokojů typu GRAND je balkón ať už s kouzelným výhledem na Žatecké náměstí nebo s
klidným výhledem do vnitřních prostor hotelového dvora. V našem RODINNÉM pokoji si po náročném dni
můžete napustit vanu a relaxovat. V některých rodinných pokojích je součástí balkón s terasou.
Ceny za ubytování v hotelu jsou včetně snídaní formou švédských stolů.
Check in 14.00 hodin, check out 12.00 hodin
Standard dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
Standard dvoulůžkový pokoj /1 pokoj / 1 noc
Grand dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
Grand dvoulůžkový pokoj /1 pokoj / 1 noc

445 Kč
890 Kč
825 Kč
1.650 Kč

HOTEL ZLATÝ LEV ŽATEC - Oblouková 228, Žatec (299 m pěšky – 3 min.)
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou a WC, satelitní televizorem a telefonem s přímou volbou.
Každý pokoj má minibar a bezpečnostní trezor. Internetové připojení je přístupné na všech pokojích.
Check in 14.00 hodin, check out 10.00 hodin
Jednolůžkový pokoj / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 pokoj / 1 noc
Přistýlka / 1 noc

1.700 Kč
950 Kč
1.900 Kč
420 Kč
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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 17.3.2019
REGISTRACE ON-LINE
◄ z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.bos-congress.cz/gyn2019
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: 201916
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.

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY
Registrační poplatek a ubytování
• do 22. 2. 2019 bez storno poplatků
• od 23. 2. 2019 do 1. 3. 2019 storno poplatek 60 % ze stornované objednávky
• od 2. 3. 2019 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Stravování, společenský a doprovodný program
• do 15. 3. 2019 bez storno poplatků
• od 16. 3. 2019 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
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/gyn2019

