Česká pediatrická společnost ČLS JEP
za organizačního zajištění
BOS.org s. r. o.
pořádá
sympozium lékařů a sympozium sester

X. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN
26. května 2018
Kongresové centrum Babylon, Liberec

Sympozium lékařů a sester
www.bos-congress.cz/pdlib2018

X. liberecký pediatrický den, 26. 5. 2018, Liberec
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na X. liberecký pediatrický den.
Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou
přínosem pro praxi.
Za organizátory
MUDr. Martin Kuchař
primář Dětského oddělení
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

MUDr. Petr Rota
primář Pediatrického oddělení
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

MUDr. Josef Gut
primář Dětského a novorozeneckého oddělení
Nemocnice Česká Lípa, a. s.

Mgr. Petra Plašková
vrchní sestra Dětského oddělení
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

TERMÍN KONÁNÍ
dne 26. května 2018 (sobota) od 9.00 hodin
registrace 8.00 – 16.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ
LÉKAŘSKÁ SEKCE, SESTERSKÁ SEKCE – Kongresové centrum Babylon
Sympozium lékařů – Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce Hotelu Babylon.
Sympozium sester – Konferenční sál – z ulice Nitranská 1, sál je umístěn u vstupu do centra Babylonu po pravé straně

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
prim. MUDr. Martin Kuchař – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
SYMPOZIUM SESTER
Mgr. Petra Plašková – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

TÉMATA
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace.

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
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. 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, korespondence
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098 / +420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

Kancelář Praha
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4

Tel.: +420 595 136 011
Fax: +420 257 211 370
miskarikova@bos-congress.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE, REGISTRACE ON-LINE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
www.bos-congress.cz/pdlib2018

X. liberecký pediatrický den, 26. 5. 2018, Liberec
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Sympozium lékařů
08.00 – 16.00 hod.
09.00 – 12.30 hod.
12.30 – 13.15 hod.
13.15 – 16.00 hod.
16.00 hodin

Registrace, prohlídka výstavy firem
Odborný program
Polední přestávka
Odborný program
Závěr programu

Sympozium sester
08.00 – 15.00 hod.
09.00 – 11.30 hod.
11.30 – 12.15 hod.
12.15 – 15.00 hod.

Registrace, prohlídka výstavy firem
Odborný program
Polední přestávka
Odborný program

(Po skončení odborného programu sesterského
sympozia vstup na lékařské sympozium zdarma)

PROGRAMOVÉ INFORMACE
Program bude k dispozici po 20. 4. 2018.

DŮLEŽITÁ DATA
15. 3. 2018
5. 4. 2018
20. 4. 2018
28. 4. 2018
9. 5. 2018
26. 5. 2018

Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška)
Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky
Program
Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
X. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

AKTIVNÍ ÚČAST - REGISTRACE ON-LINE
Registraci k aktivní účasti formou přednášky zašlete prosím nejpozději do 15. 3. 2018
Registrace on-line - na stránkách: www.bos-congress.cz/pdlib2018
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/ka
Sestra

Úhrada poplatku do 9.5.2018
450 Kč
350 Kč

Úhrada poplatku od 10.5.2018
600 Kč
550 Kč

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na sympozium a výstavu firem, materiály sympozia, sborník přednášek,
občerstvení o přestávkách. Materiály obdržíte u registrace.

STRAVOVÁNÍ
Během přestávky odborného programu bude podáváno občerstvení. V době polední přestávky jsou v hotelové restauraci
zajištěny obědy formou menu.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace k účasti on-line

Na stránkách www.bos-congress.cz/pdlib2018
Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
Zde vypište formulář Registrace on-line. 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.
Potvrzujeme pouze přihlášky on-line. V ostatních případech Vás budeme informovat pouze v případě, nebudeme-li moci
Vašemu požadavku vyhovět.

X. liberecký pediatrický den, 26. 5. 2018, Liberec
INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ
Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1002040764/2700
variabilní symbol: 201810
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
• do 18. 5. 2018 bez storno poplatků
• od 19. 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.

DOPRAVA
Kongresové centrum Babylon
Sympozium lékařů – Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce Hotelu Babylon.
Sympozium sester – Konferenční sál – z ulice Nitranská 1, sál je umístěn u vstupu do centra Babylonu po pravé straně
Jak se dostanete do místa konání:
Veřejná doprava
- nejbližší autobusová zastávka: "Babylon" – přímo před hotelem
Autem
- Z Černého mostu / Praha směr Mladá Boleslav po rychlostní silnici E65/10, po 68 km sjeďte na E442/10 směr
Liberec. Sledujte značení centrum a dále hotelový ukazatel.
- Parkování doporučujeme ve Forum Liberec (10 minut pěšky od hotelu)
150 minut zdarma, za každých započatých 30 min. 15 Kč
- více informací: http://www.forumliberec.cz/o-centru/parkovani/

