
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

1. INFORMACE

ORTOPEDICKÁ KLINIKA FN OLOMOUC

pořádá

19. PRACOVNÍ SCHŮZI 
Sekce dětské ortopedie ČSOT 

prezident kongresu MUDr. Petr Kamínek Ph.D.

téma: aktuální problémy v dětské ortopedii

OLOMOUC    9.–10. 10. 2020
Clarion Congress Hotel Olomouc



REGISTRAČNÍ POPLATEK zaplaceno do 31. 7. 2020
Základní – lékaři 1 000 Kč
SZP, fyzioterapeuti 500 Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK zaplaceno od 1. 8. 2020 a na místě
Základní – lékaři 1 100 Kč
SZP, fyzioterapeuti 500 Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER dne 9. 10. 2020 (18.00 - 22.00 hod.)
bude upřesněno 

UBYTOVÁNÍ od 9. 10. 2020 do 10. 10 2020
Clarion Congress Hotel Olomouc
jednolůžkový pokoj (cena za jednu noc) 2 200 Kč
dvoulůžkový pokoj (cena za jednu noc) 2 400 Kč

Objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději do 30. 6. 2020, 
po tomto termínu si účastnícizajišťují ubytování individuálně. 

Objednané ubytování po tomto termínu podléhá 100% stornu.

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace účastníků i firem probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz

– sekce ON-LINE REGISTRACE – REGISTRACE účastník/firma
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na čísle: +420 731 560 858)

Přihlášky k aktivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce
ON-LINE REGISTRACE – REGISTRACE ÚČASTNÍK nejpozději do 31. 7. 2020.

Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 1. 10. 2020,  
poté je registrace možná pouze na místě.

Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě 
a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat 
atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde 
provedete změnu.

ABSTRAKTA (přikládají se k Vaší přihlášce v on-line registraci)
Souhrny o celkové velikosti maximálně 200 slov, na stranu A5 s okrajem.

NÁZEV PŘEDNÁŠKY (velká písmena, tučně), autoři, spoluautoři max. 4 (netučně, kurzívou), pracoviště 
(netučně, kurzívou), text na 1 stranu (obyčejné písmo, zarovnat do bloku), velikost písma – 12 bodů, typ písma 
– Times New Roman.


