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IX. celostátní konference Sekundární osteoporóza 

Místo konání: Hotel Parkhotel Plzeň  

Datum konání: 8.4. – 10.4..2010  

Důležitá data:  

• přihláška k aktivní účasti včetně zaslání abstrakt do 23.2.2010 

• přihláška k pasivní účasti elektronicky do 26.3.2010 

• po 26.3.2010 je možno se přihlásit při registraci v dny konání konference 

Přihlášky zaslané po termínech je nutné konzultovat s organizační agenturou.  
O zařazení příspěvku do programu kongresu a formě prezentace rozhoduje vědecký výbor kongresu.  
Autor příspěvku bude informován o přijetí práce e-mailem případně konzultován telefonicky. Přihlášku můžete odeslat z 
těchto webových stránek kongresu. 

Odborné informace: MUDr. Václav Vyskočil PhD. – vyskocil@fnplzen.cz  

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina (nepřekládá se)  

Stravování: Během konference budou v prostorách hotelu pro účastníky konference zajištěny coffee breaky, obědy 9.4. a 
10.4. 2010 a večeře formou rautu 9.4.20010. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně. Pokud máte zájem o rozšíření této 
nabídky či máte specifické požadavky, kontaktujte paní ing. Martinu Špilarovou – mspilarova@hillaryconsulting.com nebo 
na tel: +420 606 614 018 

Společenský večer: Společenský večer se  bude konat dne 9.4.2010 a  pro účastníky konference je vstup volný na základě 
obdržené kongresové prezentace při registraci..   
Pro doprovodné osoby je vstupné stanoveno na 400.- Kč a lze uhradit nejpozději při registraci dne 9.4.2010 do 9,30 hod.   

Ubytování: Ubytování organizátor zajišťuje v hotelu Parkhotel Plzeň. Ceny jsou uvedeny v přihlášce 

Parkování: Parkování je možné na parkovišti u hotelu.  

Doprava: V případě příjezdu na vlakové či autobusové nádraží v Plzni je vhodné použít linky MHD. Z vlakového nádraží 
linka číslo 16 směr Bory, z autobusového nádraží linka 10 či 12 a následně přestup na 16 směr Bory.  

Registrační poplatky: 

Uvedená cena a platba je platná, jestliže je do uvedeného data připsána na účet organizátora. V případě, že je platba 
připsána později, může organizátor vymáhat doplatek v rozdílu ceny.   
 
Typ účastníka Do 29.1.2010 Do 23.2.2010 Od 23.2.2010 Na místě 
Aktivní lékaři 700.- 800.- -------------- 1.000.- 
Člen SMOS pasivní 900.- 1.000.- 1.100.- 1.500.- 
Pasivní 1.000.- 1.100.- 1.200.- 1.500.- 
SZP 700.- 800.- 1000.- 1.300.- 
Aktivní SZP 500.- 700.- -------------- 1.300.- 
Studenti 300.- 400.- 600.- 700.- 

• Studenti mají přístup na konferenci po řádné registraci. Při registraci u vstupu konference předloží platný 
doklad o studiu. Vstup pro studenta nezahrnuje vstup na společenský večer a  obědy. 
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• Účastníci ze Slovenska mohou po vypúlnění a odeslání přihlášky platit při registraci v den konání konference. 
Požadavek na platbu na místě uveďte prosím do poznámky na přihlášce. Výše poplatku bude záviset na termínu 
vyplnění a odeslání přihlášky  

Uvedené ceny jsou vč. DPH. Platbu proveďte nejpozději do data uvedeného k dané ceně. V případě pozdější platby vám 
bude doúčtován rozdíl při registraci. 
 Storno poplatky:  

• do 29.1.2010 storno poplatek 50 % 
• od 30.1.2010  storno poplatek 100 % 

Způsob platby:  

• Banka: GE Money Bank 
• Číslo účtu: 186261339/0600 
• IBAN: CZ4406000000000186261339 
• SWIFT: AGBACZPP 
• Adresa příjemce: Hillary consulting s.r.o., Sady Pětatřicátníků 33, 30100 Plzeň, CZ 
• Adresa banky: GEMB a.s. Plzeň - Anglické nábřeží, Anglické nábřeží 1, 301 49 Plzeň, CZ   
• Jméno účtu: Hillary consulting s.r.o. 
• Konstantní symbol: 0308 
• Variabilní symbol: bude Vám přidělen po registraci  

 
Informace pro přednášející 
 
Abstrakta: 
Přednášky zasílejte jako přílohu v elektronické přihlášce a to ve formátech doc. či pdf. V případě jiných formátů může 
dojít ke kolizi při převodu do podkladů tiskárny. 
 
Při přednáškách budou od řečníků na konferenci přejímány data na médiích ve formátech Power Point, Word, Excel, 
samospustitelné programy ve Win XP, DVD video.  
Formáty digitalizovaného videa MPEG1, MPEG2 (DVD), MPEG4 (DivX) - včetni použitého softwarového kodeku.  
Pozor na kódování v programech Pinnacle - standardně používají hardwarový kodek zařízení.  
Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte organizátory konference. 
Přednášku lze zaslat na jspilar@hillaryconsulting.com před konferencí. 
 
 
 

 


