9. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY
22. – 23. 3. 2019
Clarion Congress Hotel
Ústí nad Labem

I. INFORMACE

www.bos-congress.cz/sad2019

9. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY
22. – 23. března 2019, Ústí nad Labem
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na 9. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat
22. – 23. 3. 2019 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.
Hlavními tématy sympozia budou „Nádorová bolest“ ,
„Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.
Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny,
Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
22. - 23. 3. 2019, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Ambulance
bolesti, Neurochirurgická klinika, Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

POD ZÁŠTITOU
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

ODBORNÁ TÉMATA
•

•
•

Nádorová bolest
Novinky v invazivních algeziologických postupech
Novinky ve farmakoterapii

SEKRETARIÁT SYMPOZIA – Informace, korespondence
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
Gabriela Malá

Tel.: 475 534 332, 475 531 098
Fax: 475 205 169
E-mail: sekretariat@bos-congress.cz
E-mail: mala@bos-congress.cz

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.
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.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SYMPOZIA
Program bude k dispozici po 1. 2. 2019.
22. 3. 2019 (pátek)
08.00 – 17.00
příjezd, ubytování, registrace
09.30 – 12.00
odborný program
12.00 – 13.00
oběd
13.00 – 17.00
odborný program
19.00 – 24.00
společenský doprovodný program

23. 3. 2019 (sobota)
08.00 – 13.00
registrace
09.00 – 13.00
odborný program
13.00
závěr sympozia
13.00 – 14.00
oběd
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DŮLEŽITÁ DATA
1. 9. 2018
10. 1. 2019
25. 1. 2019
1. 2. 2019
10. 2. 2019
25. 2. 2019

Otevření registrace a informace na webových stránkách
Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů (přednáška)
Informace o přijetí/nepřijetí přednášky
Program
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky do sborníku

AKTIVNÍ ÚČAST - REGISTRACE ON-LINE
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 1. ledna 2019.
Prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti on-line na stránkách:
www.bos-congress.cz/sad2019
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.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékař
Sestra
Přednášející

Úhrada do 1.2.2019
650 Kč
400 Kč
bez poplatku

Úhrada od 2.2.2019
750 Kč
450 Kč
bez poplatku

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na sympozium, výstavu firem, materiály sympozia,
občerstvení o přestávkách.

STRAVOVÁNÍ
Oběd dne 22.3.2019
155 Kč
Oběd dne 23.3.2019
155 Kč
Polední menu – polévka, hlavní chod, nápoj bude podáváno v restauraci Clarion Congress Hotelu.
O přestávkách odborného programu bude podávána káva a malé občerstvení.

SPOLEČENSKÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Společenský doprovodný program dne 22.3.2019
600 Kč
19.00 – 24.00 hodin
Občerstvení, hudba k poslechu i tanci. Místo konání bude upřesněno.

UBYTOVÁNÍ
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
Poloha: GPS souřadnice: 14°2'1.019"N 50°39'47.162"E
Snídaně je podávána formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, vysokorychlostním připojením
k internetu, telefonem s přímou provolbou, koupelnou s vanou, WC a fénem, SAT TV, žehlícím
setem, setem na přípravu čaje a kávy, minibarem, bezpečnostní zámkovým kartovým systém,
trezorem, WI-FI zdarma.
Standard jednolůžkový pokoj/ 1noc
Standard dvoulůžkový pokoj/ 1lůžko/ 1noc

1.750 Kč
950 Kč
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DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší rezervace
ubytování. Po obdržení Vaší platby Vám e-mailem závazně potvrdíme Vaši rezervaci ubytování.
Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Zaplacené ubytování bude na
Vaše jméno rezervováno v hotelové recepci.
Volné kapacity ubytování jsou k dispozici na www.bos-congress.cz/sad2019
Informace – sekretariát sympozia tel: +420 475 531 098, +420 475 534 332,
e-mail: sekretariat@bos-congress.cz
Ceny ubytování a oběda jsou uvedeny včetně 15% DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21% DPH.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete, prosím, nejpozději do 10. 3. 2019.
Registrace on-line
◄ z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.bos-congress.cz/sad2019
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 on-line Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace
s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte pozornost správnému vyplnění e-mailové adresy.
Potvrzujeme pouze přihlášky on-line. V ostatních případech Vás budeme informovat pouze
v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

ÚHRADA POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉHO DOPROVODNÉHO
PROGRAMU 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: 201912
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.

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, stravování, společenský doprovodný program
do 4.3.2019 – bez storno poplatku
od 5.3.2019 – storno poplatek 100 % z objednané služby
• Ubytování
do 28.2.2019 – bez storno poplatku
od 1.3.2019 do 6.3.2019 – storno poplatek 50 % z objednaného ubytování
od 7.3.2019 – storno poplatek 100 % z objednaného ubytování
• 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.

