XXV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO
– IMUNOLOGICKÉ DNY
Pod záštitou
České společnosti alergologie
a klinické imunologie ČLS JEP

Rožnov pod Radhoštěm
22. - 23. května 2020

I. INFORMACE
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
www.bos-congress.cz/roznov2020

XXV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO – IMUNOLOGICKÉ DNY, 22. – 23.5.2020, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Vážení a milí kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat již na XXV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO – IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční
v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 22. - 23. května 2020 v Hotelu Relax.
Hlavním tématem letošního setkání bude „Imunita a infekce“.
MUDr. Olga Škopková, alergologie

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
22. - 23. května 2020
Hotel Relax
Lesní 1689
Rožnov pod Radhoštěm

ODBORNÉ ZAJISTĚNÍ
MUDr. Olga Škopková, alergologie

POD ZÁŠTITOU
České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

TÉMA
„Imunita a infekce“

KREDITNÍ HODNOCENÍ
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. Lékaři obdrží
potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
30. dubna 2020
22. – 23. května 2020

Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Rožnovské alergologicko-imunologické dny 2020

SEKRETARIÁT SYMPOZIA – informace a korespondence
BOS. org s.r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz

REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ A UBYTOVÁNÍ
Alena Fraňková
Tel.: +420 475 207 082
GSM: +420 475 531 098
Email: info@bos-congress.cz

INFORMACE
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/roznov2020
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek
Lékař/ka

Úhrada do 30. 4. 2020
600 Kč

Úhrada od 1. 5. 2020
700 Kč

Součástí registračního poplatku je vstup na odborný program, sborník přednášek, materiály sympozia, občerstvení
o přestávkách. Materiály a vstupenky obdržíte u registrace.
Upozornění: oběd a společenský večer jsou odděleny od registračního poplatku! Objednává a hradí se samostatně.

STRAVOVÁNÍ
Oběd dne 23. května 2020, Hotel Relax
Oběd bude podáván formou menu (polévka, hlavní chod, nápoj)
Registrovaný účastník
200 Kč
Doprovodná osoba přednášejícího
200 Kč
Oběd, si prosím, objednejte při registraci. Nebude-li objednán, účastníkům na oběd nevzniká nárok.
O přestávce odborného programu bude podávána káva a malé občerstvení.

SPOLEČENSKÝ VEČER
22. května 2020 od 19.00 hodin – Skanzen Rožnov pod Radhoštěm
Společenský večer bude tradičně s večeří a hudbou k poslechu.
Registrovaný účastník
800 Kč
Doprovodná osoba přednášejícího
800 Kč
Objednávku účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Nebude-li objednána, účastníkům na ni nevzniká nárok.

UBYTOVÁNÍ
Hotel Relax ***
Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm
Poloha GPS: N49°28’7.52″ E18°9’24.32″
dvoulůžkový pokoj / 1lůžko / 1noc
850 Kč
Snídaně jsou podávány formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem
a připojením k internetu.
Cena ubytování nezahrnuje místní poplatek stanovený zákonem č.278/2019 Sb., který je hrazen nad rámec
ceny ubytování ve výši 21 Kč za osobu a noc v hotelové recepci.
Informace k ubytování ve vícelůžkových pokojích: Pokud v registračním formuláři neuvedete, s kým chcete
být ubytován/a, bude další lůžko obsazeno jinou osobou stejného pohlaví.
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 k registraci a ubytování – Alena Fraňková - tel.: +420 475 207 082, info@bos-congress.cz
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REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE
Na stránkách www.bos-congress.cz/roznov2020
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.
Uvedené poplatky – registrace, uvítací koktejl a společenský večer jsou včetně 21 % DPH, ubytování a obědy
včetně 15 % DPH.
Ubytování, stravování a společenský večer si prosím rezervujte při Vaší registraci na sympozium.

INFORMACE K ÚHRADĚ
POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s.r.o.: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 100 204 0764/2700
variabilní symbol: 202015
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, IČO: 64049876, DIČ: 64049876

STORNO POPLATKY
Registrační poplatek
do 14. 4. 2020 bez storno poplatků
od 15. 4. 2020 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Ubytování, stravování a společenský program
do 14. 4. 2020 bez storno poplatků
od 15. 4. 2020 do 10. 5. 2020 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
od 11. 5. 2020 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení e-mailem na sekretariát
sympozia BOS. org s. r. o., email: info@bos-congress.cz, 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 v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého
byla uhrazena Vaše platba.

