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TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
8.- 10.6.2018
Hotel Eroplán
Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
POŘADATEL KONFERENCE
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
POD ZÁŠTITOU
Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Jozef Macko, Ph.D. a kolegové
HLAVNÍ TÉMA
• LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
• SESTERSKÁ SEKCE – polytematické
DŮLEŽITÁ DATA
1.2.2018 Otevření registrace a informace na webových stránkách
22.4.2018 Uzávěrka registrace pro aktivní účast – (přednáška)
27.4.2018 Oznámení autorům o přijetí přednášky
3.5.2018 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
3.5.2018 Termín odeslání definitivní verze abstraktu
7.5.2018 Program
8.-10.6.2018 XX. HANÁKOVY DNY, XXVI. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ
CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
LÉKAŘI – vzdělávací 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. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
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, INFORMACE A KORESPONDENCE
BOS. org s.r.o.

REGISTRACE a UBYTOVÁNÍ

INFORMACE

Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
Fax.: +420 475 205 169
www.bos-congress.cz

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

Ing. Šárka Martiníková
Tel.: +420 595 136 808
GSM: +420 722 035 305
Email: martinikova@bos-congress.cz

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách

www.bos-congress.cz/hanakovydny2018
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AKTIVNÍ ÚČAST - informace a registrace
REGISTRACE ON-LINE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 22.4.2018.
Na stránkách www.bos-congress.cz/hanakovydny2018
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 abstraktu – možno vložit později.
Hlavní informace – obsahují kompletní informace týkající se účasti.
Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.
Vyrozumění o přijetí přednášky
Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu informováni nejpozději 27.4.2018 e-mailem. Prezentující
autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude
určen vědeckým výborem konference.
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným
formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty
referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art
budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého
příspěvku.
POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- preferovaná forma (přenáška/e-poster)
FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit
grantovou či firemní podporu výzkumu).
PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným
MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy.
Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se
na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint
Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*.ppt) či (*.pptx),
abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.
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Fonty
Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows)
budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte
následující postup
(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”,
následně prezentaci uložte).
Obrázky / Videa
JPG formát je nejpoužívanější program pro vkládání obrázků do prezentace.
GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení
obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme,
komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do
sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní
s naším softwarem.
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv
Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY:
Macromedia Flash Player apod. (*.exe)
Přenos prezentací a uložení
Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD- ROM
(DVD±R/RW) nebo USB flash disc
Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory,
atd.).
Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek
a pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.
Kam přehrát Vaší prezentaci na konference
Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály
budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v
obědové pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku
plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v
sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda
se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší
sekcí, nebývá čas na kontrolu. Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat
pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
Po skončení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.
VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY

Úhrada do 3.5.2018

Úhrada od 4.5.2018

Lékař/ka

700 Kč

900 Kč

Všeobecná sestra, porodní asistentka

500 Kč

700 Kč

Lékař/ka do 35 let
500 Kč
700 Kč
Součástí registračního poplatku je vstup na odborný program, sborník abstraktů, materiály
konference, občerstvení o přestávkách, certifikát. Ceny poplatků jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete, prosím, co nejdříve.
Registrace on-line
Na stránkách www.bos-congress.cz/hanakovydny2018
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.

KURZY KPR NOVOROZENCE
8.6.2018, Hotel Eroplán
Kurz resuscitace novorozence dle pravidel Evropské resuscitační rady.
Registrace na kurzy je nutná při registraci on-line. Kapacita kurzů je omezená /16 účastníků/1kurz.
1. kurz 14.00 – 16.00 hodin
2. kurz 16.00 – 18.00 hodin
Kurz KPR novorozence

200 Kč

STRAVOVÁNÍ
Občerstvení o přestávkách – prostory Hotelu Eroplán
Káva, čaj, mini sendviče, sladké pečivo, ovoce, apod., voda k dispozici nepřetržitě.
VEČEŘE – restaurace Hotelu Eroplán
Večeře budou formou servírovaného menu – předkrm, výběr ze dvou druhů hlavního jídla a voda.
8.6.2018
VEČEŘE
170 Kč
Varianta 1. Pečená krkovice na rozmarýnu, opékané brambory
Varianta 2. Hovězí guláš s cibulkou, houskové knedlíky
9.6.2018
VEČEŘE
170 Kč
Varianta 1. Losos s citrónovou omáčkou, vařené brambory
Varianta 2. Medailonky z vepřové panenky, hříbková omáčka, rýže Arborio
OBĚDY – restaurace Hotelu Eroplán
Obědy budou podávány v restauraci hotelu. Obědy budou formou servírovaného menu – polévka,
výběr ze dvou druhů hlavního jídla a voda.
9.6.2018
Polévka
Varianta 1.
Varianta 2.

OBĚD
150 Kč
Valašská kyselice
Kuřecí Kung-Pao, jasmínová rýže
Nadívané kuřecí stehýnko, bramborová kaše

10.6.2018
Polévka
Varianta 1.
Varianta 2.

OBĚD
150 Kč
Minestrone
Vepřová kotleta na grilu, fazolové lusky, šťouchané brambory
Svíčková na smetaně, houskové knedlíky

Vaše speciální požadavky na stravování prosím uveďte při registraci do poznámky v zápatí
registračního formuláře.
Obědy a večeře si prosím objednejte při registraci.
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SPOLEČENSKÝ PROGRAM
PRESYMPOZIUM
8.6.2018, 20.30 – 22.00 hodin, místo bude upřesněno
Bude podáváno malé studené občerstvení, nápoje. Objednávku účasti na presympoziu vyznačte
v přihlášce.
Registrovaný účastník
0 Kč
Doprovodná osoba
400 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER
9.6.2018, 21.00 – 24.00 hodin, Hotel Eroplán
Společenský večer bude probíhat v konferenčním sále.
Doprovodný program:
hudba k tanci i poslechu. Večerní občerstvení formou studeného rautu.
Registrovaný účastník
Doprovodná osoba

350 Kč
500 Kč

Účast na uvítacím a společenském večeru si prosím objednejte při registraci. Nebude-li objednáno,
nevzniká nárok na účast.

DOPROVODNÝ PROGRAM
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
9.6.2018, 15.00 – 18.00 hodin
Ve Valašském muzeu je možné navštívit individuálně po skončení odborného programu.
1. Dřevěné městečko – je nejnavštěvovanější areál Valašského muzea v přírodě, jakož
i nejstarším muzeem v přírodě v celé střední Evropě. Prohlídka je možná s průvodcem i
samostatně.
Délka prohlídky s průvodcem: 45 minut, bez průvodce neomezeně, dle otevírací doby: ZDE.
Podrobné informace o areálu naleznete zde: dřevěné městečko
2. Mlýnská dolina – je nejmladším areálem Valašského muzea. Jsou v ní sdruženy dodnes
funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Prohlídka je možná pouze s průvodcem.
Délka prohlídky: 60 minut.
Podrobné informace o areálu naleznete zde: mlýnská dolina
3. Valašská dědina – nejrozsáhlejší areál muzea. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn
a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích
Beskyd. Prohlídka je možná s průvodcem i individuálně. Tato prohlídka je fyzicky náročnější oproti
předešlým areálům.
Délka prohlídky: cca 120 minut
Podrobné informace o areálu naleznete zde: valašská dědina
Vstupenky lze zakoupit v budově „SUŠÁK“, vzdálená 800 m pěšky od Hotelu Eroplán.
Plánky naleznete na webových stránkách konference.
Prohlídka Dřevěného městečka individuálně
80 Kč
Prohlídka Mlýnské doliny s průvodcem
80 Kč
Prohlídka Valašské dědiny individuálně
100 Kč
Vstupné se hradí individuálně. Podrobnější informace o cenách vstupného naleznete zde: vstupné
Průvodce je možné zajistit přímo při koupi vstupenek.
Ceny všech poplatků jsou uvedeny včetně DPH.
MAPY KE STAŽENÍ:

Mapa - HANÁKOVY DNY
Mapa - DOPROVODNÉ PROGRAMY
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UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
Hotel Eroplán (místo konání konference), Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Poloha: GPS: 49°27'57.171"N, 18°09'28.493"E
Hotel Eroplán**** SUPERIOR nabízí ubytování ve 46 dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích,
dvou malých apartmá. Všechny pokoje jsou vybaveny barevnou televizí s LCD obrazovkou a 14
satelitními programy, telefonem, wi-fi připojením na internet, minibarem, koupelnou s vanou nebo
sprchovým koutem.
Jednolůžkový pokoj (1 pokoj / 1 noc)
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc)
Přistýlka

1300 Kč
800 Kč
550 Kč

Hotel Relax, Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm
Poloha: GPS: N49°28’7.52″ E18°9’24.32″
Vzdálenost Hotelu Relax*** je od Hotelu Eroplán cca 800 m. Ubytování je včetně snídaně formou
bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem a připojením
k internetu.
Jednolůžkový pokoj (1 pokoj / 1 noc)
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc)

1300 Kč
800 Kč

DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Objednávku ubytování proveďte co nejdříve, kapacita ubytování je limitována, pokoje obsazujeme
v pořadí došlých objednávek. Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci.
Vaši rezervaci 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.
Ceny ubytování se snídaní jsou uvedeny včetně 15 % DPH.

INFORMACE K ÚHRADĚ
POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ
Po obdržení Vaší registrace Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace s předpisem a
informacemi k platbě. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb, Vaši rezervaci po odeslání Vaší
registrace považujeme za závaznou.
Bankovní převod z České republiky:
Název banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Adresa majitele účtu: BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 100 204 0764/2700
Variabilní symbol: 201812
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Bankovní převod ze Slovenské republiky:
Název banky: FIO banka, a. s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Číslo účtu: 2300 539 226/8330
Variabilní symbol: 201812
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka
Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky
budou zaslány na účet vedený v CZK, FIO banka provede automaticky konverzi prostředků
aktuálním kurzem banky.
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Pro platby ze zahraničí včetně SR použijte přepočet FIO banky dle aktuálního denního kurzu
– DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP - ODKAZ: http://www.fio.cz/
(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku FIO banky. Po srolování
dolů naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.)
Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový
doklad.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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, ubytování
• do 20.5.2018 bez storno poplatků
• od 21.5.2018 do 27.5.2018 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 28.5.2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Obědy, večeře a společenské programy
• do 27.5.2018 bez storno poplatků
• od 28.5.2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení
(faxem, e-mailem: sekretariat@bos-congress.cz) na sekretariát konference BOS. org s. r. o.,
přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.
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 účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

