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X. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA 
Plzeň   13.4. – 15.4.2012 

 
Místo konání: Kongresové centrum Parkhotel Plzeň 

Datum konání: 13.4. – 15.4.2012  

Důležitá data:  
• přihláška k aktivní účasti včetně zaslání abstrakt 15.2.2012 
• doplnění abstrakt nejpozději do 29.2.2012 
• přihláška k pasivní účasti elektronicky do 9.4.2011 
• po 9.4.2012 je možno se přihlásit při registraci v dny konání konference  

dotazy kancelar@hillaryconsulting.com 
 
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: Doc. MUDr. Václav Vyskočil PhD. 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina (nepřekládá se) 
 
Registrační poplatky: 
V ceně registračního poplatku je zahrnut: vstup do všech přednáškových prostor, vstup na 
společenské večery, obědy a coffee breaky 13.4.,  14.4. a 15.4.2012, večeře během 
společenských večerů 13.4. a 14.4.2012, vystavení certifikátu dle stavovského předpisu 
č.16 České lékařské komory (popř.vyhlášky MZ ČR č.321/2008Sb.), abstrakta a kongresové 
materiály.   
 

Typ účastníka Do 29.2.2012 Do 31.3.2012 Do 9.4.2012 Na místě 
Aktivní lékaři 750 - - 1500 
Členové SMOS pasivní 900 1050 1350 1650 
Pasivní lékaři 1050 1200 1500 1650 
Aktivní NELZP 540 - - 1200 
NELZP 750 900 1200 1350 
Studenti 360 360 600 750 

• Uvedené ceny jsou vč. DPH. Platbu proveďte nejpozději do data uvedeného k dané 
ceně. V případě pozdější platby, může organizátor vymáhat doplatek v rozdílu ceny.   

• 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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Stravování: Během konference budou v prostorách hotelu pro účastníky konference připraveny 
coffee breaky, obědy a večeře během společenských večerů. V ceně ubytování je zahrnuta 
snídaně. Pokud máte zájem o rozšíření této nabídky či máte specifické požadavky, kontaktujte 
nás na kancelar@hillaryconsulting.com 

Ubytování: Ubytování organizátor zajišťuje v hotelu Parkhotel Plzeň (jednolůžkový pokoj 
1650Kč/noc, dvoulůžkový pokoj při plném obsazení 1100Kč/osobu/noc), v hotelu Ibis 
(jednolůžkový pokoj 1500Kč/noc, dvoulůžkový pokoj při plném obsazení 1025Kč/osobu/noc a v 
Penzionu Slavia (od 600Kč/osobu/noc).  

Parkování: Parkování na hotelovém parkovišti Parkhotelu zdarma.  

Doprava: Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, 320 04 Plzeň  
GPS: 49°43'15.13"N,13°22'15.98"E 
Autem: 
Z dálnice Praha – Rozvadov D5 – sjezd na  exit 81 (silnici I.třídy 27) – 3,6 km rovně po silnici 27 -  
Klatovská třída  - u konečné zastávky tramvaje odbočit vpravo do ulice U Borského parku – po 
800m vpravo Parkhotel Plzeň 
Vlakem či autobusem: 
V případě příjezdu na vlakové či autobusové nádraží v Plzni je vhodné použít linky MHD. 
(Jízdenky na MHD doporučujeme zakoupit na vlakovém popř. autobusovém nádraží.) 
Z vlakového nádraží  - trolejbus č. 16 směr Bory - zastávka na konečné. 
Z autobusového nádraží  - trolejbus č. 10 směr Černice či č. 12 směr Božkov a následně přestup 
na trolejbus č. 16 směr Bory – zastávka na konečné.  
 
Penzion Slavia, TJ Slavia VŠ Plzeň, U Borského parku 21, 301 00 Plzeň CZ 
GPS: 49°43'22.141"N, 13°22'16.086"E 
 
Storno poplatky:Registrace na těchto stránkách je závazná, zrušení registrace je vázáno 
storno poplatky, které jsou stanoveny takto: 

• zrušení registrace do 31.1.2012 – manipulační poplatek 150Kč 
• zrušení registrace od 1.2. do 29.2.2012 – storno poplatek 50% registračního poplatku 
• zrušení registrace od 1.3.2012 - storno poplatek 100% registračního poplatku 

 
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 odeslání elektronické přihlášky. 

 


