Kongresový poplatek pro sestry (1 den) :
300,00 Kč
– zajišťuje vstup na odborný seminář sekce zdravotních sester včetně vstupu na oba lékařské
semináře
Kongresový balíček pro sestry :
800,00 Kč
– v tomto poplatku je kromě vstupu na oba dny odborného lékařského semináře + sekce
zdravotních sester zahrnuto i 2x ubytování, 2x společenský večer a doprovodný program.
Společenské večery v pátek a sobotu:
– cena je za 1 společenský večer

400,00 Kč

800,00 Kč
Doprovodné osoby přednášejících :
– cena je za celý pobyt na kongresu, včetně společenských večerů a odborných seminářů
Doprovodné osoby účastníků, ostatní účastníci: 1 500,00 Kč
– v tomto poplatku je kromě vstupu na oba dny odborného semináře a sekce zdravotních
sester zahrnuto i 2x ubytování, 2x společenský večer a doprovodný program
Přihláška je závazná a bude potvrzena po Vašem přihlášení přes webové stránky a zaplacení
jednotlivých poplatků dle Vašeho výběru bankovním převodem:
Č. bank.účtu: 107-7661410287/0100, specifický symbol: datum narození DDMMRRRR,
variabilní symbol: 20189999. Do zprávy pro příjemce uvést: kongres + příjmení účastníka.
Po obdržení platby bude Vaše přihláška definitivně přijata k registraci. Potvrzení o
zaregistrování obdržíte e-mailem. V případě platby Vašich poplatků cestou sponzoringu
jednotlivých farmaceutických firem bude třeba uvést jméno firmy, která bude platbu za Vás
uskutečňovat, včetně kontaktní osoby firmy. Teprve po obdržení platby od Vašeho sponzora
budete opět uvědomeni e-mailem.
Účastníkovi, který se zaregistruje 8. - 10. června 2018 na místě, bude k ceně registračního
poplatku účtován doplatek ve výši 100 Kč. V tomto případě ale nemůžeme garantovat ubytování
z důvodu omezené kapacity hotelu.

Stornovací podmínky:
Při zrušení registrace
- od 30. 04. 2018 do 18. 05. 2018 bude účtován stornovací poplatek 100 Kč
- od 19. 05. 2018 do 08. 06. 2018 bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného
a zrušeného plnění
Zrušení registrace musí být provedeno písemně - elektronickou poštou na e-mail:
hrubaskala@centrum.cz
nebo poštovním doručením na adresu organizátora:
paní Yvona Fröhlichová
Radiologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného
vyrozumění organizátorovi.
Finanční vypořádání provede organizátor po skončení kongresu nejpozději do 14 dnů.

Kontakt na sekretariát kongresu v případě Vašich dotazů je následující:
paní Yvona Fröhlichová, telefon 495 836 202, yvona.frohlichova@fnhk.cz

