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Hlavná téma konferencie

MIESTO

Hotel Družba
Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

Koordinátori

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Igor Bartl

organizačné zabezpečenie

Ing. Dana Chodasová
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
mobil: 0903 224 625, tel.: 421 2 55 64 72 47
e-mail: marketing@amedi.sk

Generálny parTner

Prihláška on-line
www.amedi.sk

Operácie a traumy pohlavných orgánov
a sexuálny život

Informácie
REGISTRAČNÝ POPLATOK

Členovia SGPS, SUS a SSS do 31. 8. 2019
Členovia SGPS, SUS a SSS od 1. 9. 2019 a na mieste
Nečlenovia do 31. 8. 2019
Nečlenovia od 1. 9. 2019 a na mieste

50 €
60 €
60 €
70 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených
termínov.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

INÉ POPLATKY – platba v hotovosti pri registrácii
Spoločná večera 11.10.2019
Obed 12.10.2019

25 €
15 €

BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU

– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 1. 10. 2019)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
	Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
	Variabilný symbol: 111019 • SWIFT: UNCRSKBX
	Poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK

Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 8. 2019.
Abstrakt prosím zasielajte cez online registráciu alebo mailom na marketing@amedi.sk

Abstrakty

Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail)
napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana
A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte
tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Informácie
UBYTOVANIE

Hotel Družba
Zabezpečuje A-medi management, Ing. Dana Chodasová.
Ubytovanie je možné rezervovať: mailom na marketing@amedi.sk

CENNÍK UBYTOVANIA

Jednolôžková izba COMFORT
Dvojlôžková izba COMFORT

82 €
83 €

COMFORT PLUS
COMFORT PLUS

92 €
93 €

Pri rezervácii prosím uveďte typ izby a mená ubytovaných hostí.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom. Ubytovanie musí byť vopred uhradené
bankovým prevodom v termíne do 31. 8. 2019. Úhradu prosím realizujte až po
potvrdení rezervácie. Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.
Rezerváciu ubytovania je možné zrušiť najneskôr do 31. 8. 2019. Po tomto dátume sú
uhradené poplatky nevratné.
Názov účtu: A-medi management, s. r. o. Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 22111019 Poznámka: meno účastníka + ubytovanie
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prihláška

ID v SLK: ....................................................
Priezvisko, meno a titul: ..........................................................................................
Pracovisko: ..............................................................................................................
Adresa pracoviska: ..................................................................................................
.................................................................................................................................
tel.: .............................................................. e-mail: ..............................................
 člen  nečlen
Prihlasujem sa na:
 Spoločná večera 11.10.2019 (25 €)
 Obed 12.10.2019 (15 €)

.......................................................
podpis

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta
budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak určité služby
a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek
odvolať mailom zaslaným na ekonom@amedi. sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://
www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

