Snídaně v místě ubytování, káva a občerstvení během přednášek,
společenská večeře a 2x oběd v hotelu Park Inn.

Způsob platby

Platba přes účet je možná do 24. 9. 2010, po tomto datu je možné
zaplatit hotově na místě.
Platby za registraci odešlete převodem na účet číšlo:

19-8231140277/0100
MUDr. Petr Zajíc, MBA

prezident Sdružení ambulantních dermatologů ČR

Variabilní symbol - začátek rodného čísla
Konstantní symbol - 308
Textová zpráva - jméno
Příjmové daňové doklady budou vystaveny v místě konání konference.

Datum a podpis:

Za organizační výbor:

Stravování:

Datum odjezdu: 2. 10. 2010

Telefon:

172472784/0300

Registrace ubytování na e-mailu: reservations.ostrava@rezidorparkinn.com nebo na tel.: +420 595 195 509
(s uvedením promokódu: SAD2010)

Česká akademie dermatovenerologie
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Sdružení ambulantních dermatologů ČR

Na www.sadcr.com nebo na přiloženém formuláři písemně.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborných přednáškách,
výstavky firem, kávu a občerstvení během přednášek, vstup
na společenský večer, koncert skupiny NoName, 2x oběd, 1x večeře
a drobný dárek.

Ubytování
Datum příjezdu: 1. 10. 2010				

		
		
		

Registrace lékaře:

Název a adresa pracoviště:

Novinky v diagnostice a léčbě
Ikonografie zajímavých případů z praxe
Mezinárodní výměnné pobyty v rámci EU
Hygiena a provoz dermatologické praxe
Ekonomicko-právní poradna
Panelová diskuze: Quo vadis česká dermatovenerologie?
Panelová diskuze o současnosti a možné (lepší) budoucnosti oboru s vrcholnými představiteli
odborných a profesních společností působících v české dermatovenerologii.
		 Pozváni budou zástupci:

Jméno a příjmení:						

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zde odstřihněte

Hlavní témata:

Hotel Park Inn - registrace na tel.: +420 595 195 509 nebo
na e-mailu: reservations.ostrava@rezidorparkinn.com s uvedením
slevového promokódu SAD2010. Rezervace pokoje je možná pouze
přes uvedené kontakty.
Cena hotelového pokoje: 1.460 Kč včetně snídaně (1 či 2 osoby).

Mám zájem stát se členem SAD - 750 Kč / 30 eur

Ubytování lékaře:

Členství ve sdružení SAD

13.00 hodin.

Rezident - 250 Kč / 10 eur

Zahájení přednášek - 1. 10. v 10.00 hodin.
Předpokládané ukončení sjezdu SAD - 2. 10. ve

„Sestra - partner úspěchu kožní ordinace“

Uhrate na bankovní účet
19-8231140277/0100

Hornopolní 3313/42, Ostrava. Web: www.ostrava.parkinn.cz

ve spojení s konferencí zdravotních sester

Účastnický poplatek
Lékař - 500 Kč / 20 eur

Místo konání konference
Konference se koná v hotelu Park Inn v Ostravě

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

I. česko-slovenský kongres ambulantních dermatologů

Prosím vyplňte hůlkovým písmem a zašlete na adresu:
Sdružení ambulantních dermatologů, J. Palacha 1461, 530 02 Pardubice,
a to pouze v tom případě, pokud z technických důvodů nemůžete vyplnit formulář na stránkách
www.sadcr.com, telefonické spojení: 733 129 696.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Registrujte se na

Nebo zašlete registrační formulář na adresu:

www.sadcr.com

zde odstřihněte

Sdružení ambulantních dermatologů
J. Palacha 1461, 530 02 Pardubice

Sdružení ambulantních dermatologů ČR
Ve spolupráci: Kožní lékari za zdravú kožu
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
a pod záštitou Ing. Evžena Tošenovského (poslance Evropského parlamentu)
si Vás dovoluje pozvat

1. - 2. 10. 2010 do Ostravy
na mezinárodní událost

I. česko-slovenský kongres ambulantních dermatologů
ve spojení s konferencí zdravotních sester

„Sestra - partner úspěchu kožní ordinace“

Přihláška pro lékaře

