32. výroční setkání dětských urologů
21.-22.5.2021
Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás všechny pozvat na tradiční 32. setkání
dětských urologů a nefrologů a pediatrů.
Připravené jarní 31. setkání se bohužel na jaře 2020 nemohlo
uskutečnit pro nepříznivou epidemiologickou situaci COVID 19.
Díky velmi pozitivnímu přístupu členů výboru ČUS bylo možné
alespoň některé příspěvky prezentovat v rámci dětské urologické
sekce na setkání českých urologů během COVID 19 rovněž
modifikované on-line Konference ČUS.
Organizační výbor věří, že i přes opět ne příliš příznivě se
vyvíjející epidemiologickou situaci COVID 19 bude 32. setkání
v květnovém termínu 2021 možno zorganizovat. Vybrali jsme pro
setkání opětovně krásné prostředí pod Orlickými horami, které
nabídne jistě každému z nás na chvíli odreagovat se a
zapomenout každodenního stresu našeho povolání.

Pořádá
Česká urologická společnost ČLS JEP – Sekce dětské urologie
ve spolupráci s
Urologickou klinikou – dětským oddělením FN a LF UK Hradec Králové

Po zvážení všech pro i proti jsme se rozhodli neměnit loňský
odborný program setkání. V jiném kolegiu bude možno
prezentovat sdělení prezentovaná na on-line Konferenci ČUS, a
další prezentace kolegů urologů, nefrologů a pediatrů. Hlavní váhu
setkání pak očekáváme v bohaté, osobní diskuzi k předneseným
pracem.
Závěrem mi dovolte ještě jednou Vás osobně opět všechny
srdečně pozvat na společné setkání. Na jedno z těch, na která se
nezapomíná.
Za organizační výbor
MUDr. Ivo Novák, Ph.D.

Všeobecné informace
Místo konání:

Hotel Studánka
Hotel STUDÁNKA
Letovisko Studánka 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou (mapa)
GPS: 50.168888, 16.32057

Témata odborného programu
1. Onemocnění varlete
2. Vezikoureterální reflux
3. Uro-genitální poranění
4. Varia – kasuistická sdělení
Aktivní účast je možná ústní formou nebo video prezentací (česky
+ anglicky)
Ústní prezentace: 7 min. + 3 min. diskuse
Video prezentace: 5 min. + 3 min. diskuse

Termín konání:

21.-22.5.2021

Organizační výbor:

Ivo Novák, Peter Kuliaček, Jan Tomášek,
Zuzana Svobodová

Vědecký výbor:

Ivo Novák, Marcel Drlík, Oldřich Šmakal,
Radim Kočvara, Sylva Skálová,
Hana Flögelová

Organizační zajištění:

HANZO Production, spol. s r.o.
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
www.hanzo.cz
Lucie Lapešová, tel. +420 739 433 626
e-mail: lapesova@hanzo.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je
31. březen 2021 do 24.00 hod. Termín je konečný, nutno přísně
dodržet.
Přihláška k účasti a abstrakta sdělení budou přijaty výlučně
elektronicky v předepsané strukturované formě:
• Název práce
• Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního
jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Starý M)
• Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
• Strukturovaný abstrakt: cíl, metoda a soubor, výsledky, závěr
• Souhlas autora s publikací abstraktu v České urologii viz vzor na
www.cus.cz
Abstrakt lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře na
www.hanzo.cz. O zařazení prezentace do programu setkání
rozhodne vědecký výbor.
Certifikát
Účast 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.

Jednací jazyk
čeština, slovenština, angličtina
Poplatky
Do 28.2.2021
Do 10.5.2021

600 Kč
1 000Kč

Důležité termíny
Do 31. března 2021 – Zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně
abstrakt ve strukturovaném formátu. Termín je konečný a
neměnný.
Do 10. května 2021 – Možnost on-line registrace k účasti.
Registrace ani platba na místě nebudou možné
Upozornění

Registrační poplatek zahrnuje
• registrační průkaz na jméno
• vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
• občerstvení v průběhu programových přestávek
• oběd dne 21.5.2021
• společnou diskusní večeři dne 21.5.2021
• e-certifikát
Registrace
Výlučně on-line, registrační formulář najdete na:
www.hanzo.cz/sdu
Manuál pro registraci a platby:
• vyplněný registrační formulář odešlete na www.hanzo.cz
• po doručení formuláře o registraci bude tento obratem
zpracován a potvrzen firmou HANZO
• na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě
(obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
• registrace je platná dnem připsání Vaší platby na účet
organizátora firmy HANZO
• On-line registrace bude otevřena do 10.5.2021. Registrace ani
platba na místě nebude možná!!!
Hotelové ubytování
Ubytování v Hotelu Studánka objednejte prostřednictvím
registračního a ubytovacího formuláře na www.hanzo.cz/sdu

Pro registraci, objednávání dalších služeb a další komunikaci s organizátorem
vzdělávací akce využívejte on-line komunikaci prostřednictvím kontaktů na www
zprostředkující firmy HANZO, kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní
informace. Závazná pravidla pro účast na vzdělávací akci, stornovací a platební
podmínky najdete na www zprostředkující firmy Hanzo.
GDPR
Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a
podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte
souhlas zprostředkující firmě HANZO:
• 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
• s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k Vaší
účasti na této vzdělávací akci
• s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti na této
vzdělávací akci organizovaných zprostředkující firmou HANZO. 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 zprostředkující firmě
HANZO. 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 zprostředkující firmy
HANZO.

