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XX. LÁZEŇSKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ DNY
v Konstantinových Lázních, 11.–12. února 2011

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
11.–12. února 2011, Konstantinovy lázně a. s.

POŘADATELÉ
Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS

ODBORNÝ GARANT SJEZDU
prim. MUDr. Pavel Vaněk – vedoucí lékař, Konstantinovy lázně a. s.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem

ODBORNÁ TÉMATA
1. Novinky v kardiovaskulární rehabilitaci
2. Primární a sekundární prevence ischemické choroby srdeční
3. Novinky v kardiologii – postgraduální kurz
4. Varia

KREDITNÍ BODY
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle
stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ
BOS. org s. r. o. tel.: 475 531 098, 475 207 082
Kekulova 615/38 fax: 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem e-mail: info@bos-congress.cz

Kancelář Praha
Šárka Topičová, e-mail: topicova@bos-congress.cz, tel.: 257 211 354

REGISTRAČNÍ POPLATEK
 do 31. 1. 2011 od 1. 2. 2011
Lékař 300,- Kč  400,- Kč

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na sjezd a výstavu, materiály sjezdu, občerstvení 
o přestávkách, společenský program. (Uvedené registrační poplatky jsou včetně DPH 20 %.)



SPOLEČENSKÝ PROGRAM
11. února 2011 od 19.30 hodin, Konstantinovy lázně a. s.
Rautové pohoštění, doprovodný program (hudební produkce). Registrovaný účastník obdrží 
jednu objednanou vstupenku, která je v ceně registračního poplatku. Objednávku účasti 
na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Nebude-li objednán, účastníkům nevzniká 
nárok na společenský večer.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Během sjezdu nabízíme všem účastníkům možnost využití lázeňských procedur včetně 
welnes centra Konstantin. (Informace na místě)

STRAVOVÁNÍ
Obědy si můžete objednat ve formuláři „Závazná přihláška“. 
O přestávce odborného programu bude podávána káva a malé občerstvení.
Oběd dne 11. 2. 2011 150,- Kč, oběd dne 12. 2. 2011 150,- Kč, večeře dne 12. 2. 2011 130,- Kč.

Vámi objednaný oběd, společenský večer a večeři vyznačte v přihlášce. 
Nebudou-li objednány, účastníkům nevzniká nárok na oběd, společenský večer a večeři.

UBYTOVÁNÍ
Lázeňské hotely v Konstantinových lázních
jednolůžkový pokoj / 1 noc    800,- Kč dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc    650,- Kč

Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, TV, telefonem. (Cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 10 %.)

Požadujete-li ubytování, vyplňte, prosím, Váš požadavek dle pokynů viz. Přihlášky k účasti.

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete nejpozději do 31. 1. 2011. Na přihlášce vyznačte Váš požadavek 
ubytování, stravování, společenského programu.

Vyberte si jednu z možností registrace:
•  Registrace on-line: z přihlašovacího formuláře na internetových

stránkách www.bos-congress.cz
• E-mailem: prihlaska@bos-congress.cz
•  Poštou prostřednictvím formuláře přihláška k účasti:

BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
• Faxem na číslo: 475 205 169
Zpětně Vám potvrdíme přijetí přihlášky zaslané e-mailem a přihlášky on-line na internetových stránkách. 
V ostatních případech Vás budeme informovat pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět. 
Registrace pasivní účasti je možná i po 31. 1. 2011.



PŘIHLÁŠKY K AKTIVNÍ ÚČASTI
A ZASLÁNÍ ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY
Přihlášku k aktivní účasti zašlete, prosím, nejpozději do 14. 12. 2010.
•  On-line přihláška + zaslání abstrakt: prostřednictvím formuláře

PŘIHLÁŠKA AKTIVNÍ ÚČASTI na stránkách www.bos-congress.cz
•  E-mailem: aktivni.ucast@bos-congress.cz
 - rozsah abstraktu: 1 strana A4
 - uveďte: 1. Název, 2. Autoři, 3. Pracoviště (klinika nebo oddělení, instituce, město)
Doručení Vám zpětně potvrdíme.

Definitivní odborný program bude k dispozici na webových stránkách
www.bos-congress.cz společnosti BOS. org s. r. o. v měsíci lednu 2011.

PLATBY
Platby poplatků proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s. r. o. na účet:
UniCredit Bank Czech Republic a. s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 100 204 0764/2700 IČ: 64049876
konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ64049876
variabilní symbol: 201105

Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

STORNO POPLATKY
•  Registrační poplatky – při Vaší neúčasti nebo zrušení přihlášky 

po uzávěrce 31. 1. 2011 – 100 %.
•  Ubytování – storno po termínu 31. 1. 2011 – 100 %.
•  Vrácení poplatků před 31. 1. 2011 – administrativní poplatek 100,- Kč

Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Storno musí být nahlášeno písemně (e-mailem, faxem) na firmu BOS. org s. r. o., zpětně Vám 
přijetí storna potvrdíme.

Informace, program, přihlášky on-line naleznete na internetových stránkách
www.bos-congress.cz


