Vážení účastníci,
děkujeme za Váš zájem o 2. českou neurologickou akademii, která se
uskuteční ve dnech 20. – 21. 9. v Congress Centre v Pardubicích.
Níže naleznete veškeré základní informace.
MÍSTO KONÁNÍ:
Congress Centre Pardubice
Masarykovo náměstí 2799
530 02 Pardubice
www.ccafi.cz
Dopravní spojení a parkování
Kongresové a společenské centrum se nachází ve třetím podlaží obchodního
domu Palác Pardubice na Masarykově náměstí v centru města.
V těsné blízkosti obchodního domu se nachází několik autobusových a
trolejbusových zastávek. Návštěvníci kongresového a společenského centra
mají možnost využít velké podzemní parkoviště, které je součástí obchodního
domu AFI Palace. Bližší informace k možnosti parkování naleznete zde.
Doporučujeme, aby účastníci-řidiči zaparkovali v zadní levé zelené části
označené písmenem C a odtud se pak vydali skleněnými výtahy přímo do
místa konání ve 3. patře.
Pěším účastníkům pak doporučujeme využít hlavní vchod z křižovatky od
Třídy míru, kde jsou skleněné výtahy a těmi přímo do místa konání ve
3. patře.
REGISTRACE:
Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových
materiálů a potvrzení o účasti na kongresu bude probíhat u registrační
přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro
účastníky kongresu.

Registrační hodiny během konání kongresu budou následující:
Čtvrtek, 20. 9. 2018

11:30 – 17:30

Pátek, 21. 9. 2018

8:30 – 14:00

Registrační poplatek zahrnuje:
• vstup na odborný program ve dnech 20. a 21. 9. 2018
• vstup na výstavu
• občerstvení v průběhu akce
• finální program a přístup k handoutům
• potvrzení o účasti

KREDITY
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude
ohodnocena 10 kredity. Potvrzení o účasti bude vydáváno u registrační
přepážky v pátek 21. 9. od 10:00.
JEDNACÍ JAZYKY
Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština. Tlumočení není zajištěno.
JMENOVKY
Každý účastník obdrží při registraci na místě jmenovku, kterou je povinen
nosit po celou dobu konání kongresu. V případě ztráty bude za vystavení
náhradní jmenovky účtován poplatek 100 Kč. Vstup do kongresových prostor
bez jmenovky nebude umožněn.
VÝSTAVA
Akce je doprovázena výstavou farmaceutických, laboratorních a dalších firem
působících v oboru neurologie.
STRAVOVÁNÍ
Obědy
Dne 20. 9. 2018 bude pro účastníky od 12:30 – 13:00 připraveno drobné
občerstvení ve foyer hlavního sálu.
Dne 21. 9. 2018 je po skončení odborného programu pro účastníky kongresu
zajištěn oběd formou rautu, který bude probíhat v přilehlém salónku
přístupném z foyer před hlavním sálem.

V čase kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení.
Občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Datum: 20. 9. 2018
Místo konání: Zámek v Pardubicích
Cena: 330 Kč/osoba, lze dokoupit nejpozději do 17. 9. 2018 prostřednictvím
emailu na adrese: jechoutkova@guarant.cz
ODBORNÝ PROGRAM
Více informací o odborném programu naleznete na webových stránkách
akademie: https://www.neurologickaakademie.cz/program/
PŘEDÁNÍ PODKLADŮ K PŘEDNÁŠKÁM
Pokyny pro přednášející jsou dostupné zde.
Řečníci mohou své přednášky nahrát v hlavním sále nejméně 1,5 hodiny před
začátkem Vaší sekce, aby mohl technik Vaši prezentaci vyzkoušet a
zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. V případě, že je Vaše přednáška
zařazena do programu na pátek, prosíme o odevzdání Vaší přednášky již ve
čtvrtek v odpoledních hodinách (pokud to bude možné).
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pro další informace
navštivte naše internetové stránky https://www.neurologickaakademie.cz/
Těšíme se na viděnou v Pardubicích.
S pozdravem
Organizační sekretariát
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: neurologickaakademie2018@guarant.cz
www.guarant.cz

