Přednáškové sekce s coffee breaky
Oběd a ukončení IX. sjezdu SAD

Způsob platby
MUDr. Helena Kestřánková

prezident Sdružení ambulantních dermatologů ČR

Podrobný program IX. sjezdu SAD najdete na www.sadcr.com

Platba přes účet je možná do 27. 3. 2012, po tomto datu je možné
zaplatit hotově na místě.
Platby za registraci odešlete převodem na účet číšlo:

19-8231140277/0100

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

Datum a podpis:

Snídaně v místě ubytování, káva a občerstvení během přednášek,
společenská večeře v hotelu Zlatá Štika a 1x oběd v Domě Techniky.

Datum odjezdu: 14. 4. 2012

Telefon:

172472784/0300

Registrace ubytování na e-mailu: recepce@zlatastika.cz nebo na tel.: +420 603 201 700 (s uvedením
promokódu: SAD2012)

Za organizační výbor:

Stravování:

Ubytování
Datum příjezdu: 13. 4. 2012				

Sobota 14. 4. 2012
9:00 - 12:00 hodin
12:00 - 13:00 hodin

Workshopy firem + registrace lékářů
Přednáškové sekce s coffee breaky
Společenský večer hotel Zlatá Štika

zde odstřihněte

Pátek 13. 4. 2012
13:00 - 15:00 hodin
15:00 - 18:00 hodin
od 19:30 hodin		

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

Název a adresa pracoviště:

Registrace lékaře:

Program:

Jméno a příjmení:						

Hotel Zlatá Štika - registrace na tel.: +420 603 201 700 nebo
na e-mailu: recepce@zlatastika.cz s uvedením promokódu SAD2012.
Rezervace pokoje je možná pouze přes uvedené kontakty.

Celoroční členství SAD - 1.000 Kč

Ubytování lékaře:

Uhrate na bankovní účet
19-8231140277/0100

13.00 hodin.

Členství ve sdružení SAD

na IX. sjezd SAD

Zahájení přednášek - 13. 4. v 15.00 hodin.
Předpokládané ukončení sjezdu SAD - 14. 4. ve

Účastnický poplatek sjezdu
Lékař - 1.000 Kč

Sdružení ambulantních dermatologů ČR si Vás dovoluje pozvat do Pardubic

nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

13. - 14. dubna 2012

Místo konání sjezdu
Sjezd se koná v Domě Techniky v Pardubicích

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

zde odstřihněte

Registrujte se na

Sdružení ambulantních dermatologů
J. Palacha 1461, 530 02 Pardubice

Nebo zašlete registrační formulář na adresu:

www.sadcr.com

Zveme Vás na jarní SAD

