30. V Ý R O Č N Í S E T K Á N Í
D Ě T S K ÝC H U R O LO G Ů 2 019

17. – 18. května 2019
Pořadatel: Sekce dětské urologie České urologické společnosti ČLS JEP. Organizace: Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
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Oragnizační
agentur a:

Jednací jazyk

Pozvánka

česky, slovensky, anglicky

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.
Jménem Sekce dětské urologie České urologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti na 30. VÝROČNÍM SETKÁNÍ
DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019, které se bude konat 17. – 18. května 2019 v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze na adrese
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.
Hlavními tématy letošního setkání jsou: urolitiáza v dětském věku, rekonstrukční operace na močové trubici a varia.
V této elektronické pozvánce Vám posíláme všechny nezbytné informace. Jejich průběžnou aktualizaci, včetně možnosti on-line registrace,
objednání nezbytných služeb, jakož i možnosti on-line přihlášky k aktivní účasti, najdete na oficiálním webu akce www.congressprague.cz/30vsdu.
Těšíme se na Vaše zajímavé příspěvky, a jako vždy na bohatou a bouřlivou diskusi a příjemně strávené společné chvíle v Praze.
S úctou,
MUDr. Marcel Drlík, FEAPU,
vedoucí Sekce dětské urologie
ČUS ČLS JEP

Téma odborného programu
• urolitiáza v dětském věku • rekonstrukční operace uretry • varia

Odborný program vzdělávací akce bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.congressprague.cz/30vsdu. Programový
sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.

Aktivní účast
Aktivní účast na vzdělávací akci je možná ústní formou nebo video prezentací.
Základní parametry pro aktivní účast:
• Ústní prezentace: 7 min + 3 min diskuse
• Video prezentace: 5 min + 3 min diskuse
Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 10. duben 2019 do 24.00 hod. Termín je konečný, nutno přísně dodržet.

Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě:

Základní informace

• Název práce

Termín a místo konání

• Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město

Pátek 17. května – sobota 18. května 2019
Lékařský dům, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

• Strukturovaný abstrakt: cíl, metoda a soubor, výsledky, závěr
• Souhlas autora s publikací abstraktu v České urologii

Dostupnost MHD:

Viz vzor na www.congressprague.cz/30vsdu

• Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)

Metro C, výstupní stanice I. P. Pavlova (výstup z metra směr náměstí I. P. Pavlova; vzdálenost cca 100 m od výstupu).
Tramvaj č. 6, 11, 13, 16, 22, 23, výstup I. P. Pavlova

Organizační výbor
Marcel Drlík, předseda
Josef Sedláček

Zuzana Valová
Radim Kočvara

Zdeněk Dítě

Oldřich Šmakal

Radim Kočvara

Vědecký výbor
Marcel Drlík, předseda
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Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře na www.congressprague.cz/30vsdu.
O zařazení prezentace do programu konference rozhodne vědecký výbor.

Certifikáty
Účast lékařů na konferenci bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání ČLK, každý registrovaný účastník obdrží e-certifikát
(potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení konference, sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem hodin.

Organizace vzdělávací akce

Upozornění

Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 815, 241 445 813, fax: +420 241 445 806,
e-mail: office@congressprague.cz, www.congressprague.cz.
Koordinátor pro registraci a ubytování: Petra Žitňanská, Alena Tučková, e-mail: office@congressprague.cz
Koordinátor pro organizaci, program a doprovodnou výstavu firem:
Pavel Revický, e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz, GSM: +420 724 264 870

Hotelové ubytování

Registrace

(1)

Do 10. dubna 2019 – Zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt ve strukturovaném formátu. Termín je konečný a neměnný.
Do 31. března 2019 – Zvýhodněný termín pro registraci.

Platba přijata
do 31. 3. 2019

1. 4. 2019 a později(1)

Lékař

650 Kč

1 000 Kč

Nelékařský zdravotnický pracovník

350 Kč

500 Kč

Reprezentant firmy(2)

650 Kč

1 000 Kč

R egistrace 1. 4. 2019 a později je považovaná za registraci na místě. Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku
účtován doplatek 100 Kč.

(2) 	

Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní vzdělávací akce jako partner nebo vystavovatel,
a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje

• registrační průkaz na jméno • účastnickou tašku s materiály vzdělávací akce a sborník s abstrakty • vstup na odborný program a doprovodnou
výstavu • občerstvení v průběhu programových přestávek • oběd 17. května • společnou diskusní večeři 17. května • e-certifikát

Registrace: Výlučně on-line

Registrační formulář najdete na: www.congressprague.cz/30vsdu.
Manuál pro registraci a platby
•
•
•
•
•

V případě potřeby si hotelové ubytování vyberte z nabídky na www.congressprague.cz/30vsdu a objednejte prostřednictvím registračního
a ubytovacího formuláře.
Důležité termíny

Registrační poplatek
Registrační kategorie

Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet organizátora.

vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi
po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
registrace je platná dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

www.congressprague.cz/30vsdu

Upozornění
Pro registraci, objednávání dalších služeb a další komunikaci s organizátorem vzdělávací akce využívejte on-line komunikaci prostřednict
vím kontaktů na www.congressprague.cz/30vsdu, kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace. Závazná pravidla pro účast
na vzdělávací akci, stornovací a platební podmínky najdete na www.congressprague.cz/30vsdu.
GDPR
Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte
souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:
• se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších
informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.
• s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných
Congress Prague, s.r.o.
• s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data
Protection Regulation – GDPR), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu
nastává druhý den po dni doručení.
Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto
registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

