Výroční konference 2022
REGISTRACE NA KONFERENCI
Vážené kolegyně a kolegové,
jsem velmi potěšen, že po dlouhé době, kdy jsme se nemohli
společně potkat na větším fóru, Vás mohu konečně ve dnech 19.
až 21. října 2022 pozvat na 68. výroční konferenci ČUS do
Olomouce. Setkání bude prezenční, osobní, živé. Pevně věřím,
že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, která by
konání akce opět zhatila.
Těšit se můžete na tradiční kongresové schéma, účast
přislíbili špičkoví a inspirativní odborníci z řad urologů
českých, slovenských, ale i zahraničních. Nejdůležitější však
bude možnost přátelského setkání široké urologické obce. Proto
pevně věřím ve Vaši hojnou účast.
Kromě hodnotného a poutavého vědeckého programu si jistě
najdete čas i na prohlídku podzimní Olomouce, města s dlouhou
a pestrou historií. Sídla univerzity, arcibiskupství, vojenské
posádky, špičkových sportovních klubů. Ucelené historické
jádro, které je svou velikostí druhé největší po Praze, je
plné kostelů, nádherných zákoutí i příjemných restaurací.
Pokusíme se pro Vás připravit i pestré kulturní vyžití.
Přijměte tedy, prosím, pozvání do Olomouce, budeme se na Vás
všechny těšit.
Igor Hartmann
Prezident 68. výroční konference ČUS
68. Výroční konference ČUS ČLS JEP_dopis prezidenta (PDF)

REGISTRACE
Registrace bude probíhat prostřednictvím registračního systému
na webu ČUS. Pro vstup do systému potřebujete přihlašovací
údaje (jméno a heslo), které jste používali pro přihlášení k
předchozím akcím pořádaným ČUS (např. Výroční konference ČUS
2021, JEUS 2022). Pokud ještě v systému nemáte založený svůj
uživatelský účet, musíte se nejprve zaregistrovat.

ABSTRAKTA
Termín

pro

zaslání

abstrakt

bude

do

30.

2022 prostřednictvím registračního systému na webu ČUS.

DETAILY AKCE:
Termín konání: 19. – 21. 10. 2022
Uzávěrka příjmu abstrakt: 30. 6. 2022
Uzávěrka pro zaslání e-posteru nebo videa: 15. 9. 2022
Formát: prezenčně
Registrační poplatky:

června

Časný

Pozdní
(do 30. 6. 2022)

(do 3. 10. 2022)

Člen ČUS SUS

2 500,00 Kč

3 500,00 Kč

Zdravotnický průmysl

6 000,00 Kč

7 000,00 Kč

Lékař ve specializační přípravě
Lékař, nečlen ČUS, SUS

Zdravotní sestra, student LF

3 000,00 Kč

3 500,00 Kč

Ekonomicky neaktivní (penzista,
rodičovská dovolená)

1 500,00 Kč

4 500,00 Kč

1 500,00 Kč

2 000,00 Kč

1 500,00 Kč

2 000,00 Kč

Na místě

Diskuzní
večer

4 500,00
Kč

500,00
Kč

8 000,00

500,00

Kč

Kč

4 500,00

500,00

Kč

Kč

5 500,00

500,00

Kč

Kč

4 500,00

500,00

Kč

Kč

4 500,00

500,00

Kč

Kč
500,00

Doprovod

Kč

Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH. Poplatky lze uhradit
převodem, platební kartou nebo fakturou.

Hashtag na Twitteru: #CUS22
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci
celoživotního vzdělávání lékařů.
Konference bude zařazena do systému vzdělávacích akcí ČAS,
zdravotní sestry obdrží potvrzení o účasti a odpovídající
počet kreditů.
Konference

se

uskuteční

v

souladu

s

aktuálně

platnými

nařízeními Vlády ČR v souvislosti s onemocněním Covid-19.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36,
Olomouc

GPS:
49°35’33.130″N
17°16’32.721″E
Veřejná doprava:
nejbližší tramvajová zastávka: “Hlavní nádraží” – 1, 2,
4, 6, 7 (u hotelu)
nejbližší autobusová zastávka: “Hlavní nádraží” – bus
11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 41, 11 (u hotelu)
nejbližší vlakové nádraží: “Hlavní nádraží” (přímo před
hotelem)
nejbližší letiště: “Brno” (76 km), “Praha – letiště
Václava Havla” (301 km)
nejbližší nákupní centrum: centrum města (15 minut
chůze)
nejbližší lékárna: ulice Kosmonautů (1 minuta chůze)
Automobil:
Příjezd z Prahy nebo Brna
Dálnice D1, exit 230 směr Olomouc/Ostrava, exit E442/E462 směr
Ostrava, exit 276 směr Holice. Na první velké světelné
křižovatce (nalevo Hornbach) doleva. První exit na mostě
doprava, na kruhovém objezdu rovně. Na světelné křižovatce
rovně, vjezd do hotelových garáží po pravé straně.
Příjezd z Ostravy
Dálnice D1, exit 281, za autobusovým nádražím po levé straně

je most. První exit na mostě doprava, na kruhovém objezdu
rovně. Na světelné křižovatce rovně, vjezd do hotelových
garáží po pravé straně.
Parkování v blízkosti hotelu Clarion:
Parkovací možnosti v okolí hotelu Clarion jsou limitované.
Doporučujeme využít parkovací plochy v okolí, jejich přehled
bude na této stránce k dispozici.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování si prosím rezervujte současně s on-line registrací k
účasti na konferenci.
Ubytování

v

letošním

roce

nebude

hrazeno

společně

s

registračním poplatkem, ale každý účastník si bude ubytování
hradit individuálně! Poptávka ubytování bude předána
konkrétnímu ubytovacímu zařízení, které bude účastníka ohledně
platby kontaktovat. Uvedené ceny za ubytování jsou za jednu
noc. Konkrétní počet nocí si rezervujte po komunikaci s
recepcí konkrétního hotelu.
Ubytování si
ubytování jsou
bude kapacita
nabídnuta jiná

prosím rezervujte co nejdříve. Rezervace
vyřizovány v pořadí doručených přihlášek. Pokud
Vámi vybraného hotelu již vyčerpána, bude Vám
varianta ubytování.

DOPRAVA PRO ÚČASTNÍKY PO DOBU TRVÁNÍ
KONFERENCE:
V době konání konference budou mít registrovaní účastníci k
dispozici zdarma 3-denní časovou jízdenku pro využití městské
hromadné dopravy v Olomouci (tramvaje, autobusy). Jako
jízdenka bude sloužit jmenovka (badge), která bude účastníkům
vydávána u registrace. Jmenovkou se prokážete v případě
přepravní kontroly.
Na jízdenku budou mít nárok všichni účastníci konference,
kteří se zaregistrují do 3. 10. 2022. Pro účastníky
zaregistrované po 3. 10. nebude možné časovou jízdenku
zajistit.
Zastá
vka MHD „Hlavnı́ ná
draž
ı́
“ se nachá
zı́ př
ı́
mo naproti hotelu
Clarion (tramvaje c
̌. 1–7) a také hotely z nabı́
dky ubytovacích
kapacit jsou na tramvajový
ch nebo autobusových spojích MHD.

ODBORNÝ PROGRAM:
Odborný program bude uveřejněn cca 2 měsíce před konferencí.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Společenské setkání účastníků 68. výroční konference České
urologické společnosti ČLS JEP
Termín: Čtvrtek 20. 10. 2022,

20:00 – 24:00 hod.

Místo konání: Výstaviště Flóra Olomouc, pavilon A (Wolkerova
37/17, Olomouc)
www. flora-ol .cz

Poplatek za vstup na společenský večer: 500 Kč (vč. DPH).
Vstupenky je možné zakoupit on-line během registrace.
Zakoupené vstupenky budou vydávány u registrace. U vstupu na
společenský večer bude probíhat kontrola vstupenek.
Dress code: Business Casual
Doprava z hotelu Clarion: Tramvají č. 1 nebo 4 ze zastávky
Hlavní nádraží do zastávky Výstaviště Flora. Cesta trvá cca 10
minut.

DOPROVODNÁ VÝSTAVA, ÚČAST PARTNERSKÝCH
FIREM:
V případě zájmu o účast vaší společnosti na 68. výroční
konferenci ČUS ČLS JEP, kontaktujte prosím Alici Čápovou (email: capova@cus.cz, tel.: +420 777 444 471).
Seznam vystavovatelů: bude průběžně doplňován

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, KONTAKTY:
Agentura 4Education s.r.o.

Event manager: Veronika Črepová (e-mail: crepova@4educa.cz,
tel.: +420 774 557 416)
Registrace
účastníků:
Nikol
Bartlová
bartlova@4educa.cz,
tel.: +420 605 463 935)

(e-mail:

Obchodní zastoupení: Alice Čápová (e-mail: capova@cus.cz,
tel.: +420 777 444 471)
REGISTRACE NA KONFERENCI

