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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!
Je nám velkou ctí, že váš můžeme pozvat do Ostravy, která bude dne 5. prosince 2019 hostitelkou 59.
Otologického dne.
Za dlouhé období, po které je Otologický den organizován, se mnohé změnilo. Podařilo se snížit
významně počty pacientů vyžadujících operační řešení zánětů středního ucha. Objevují se však zase
nové postupy a technologie, které umožňují zlepšit sluch a kvalitu života našich nemocných.
Naše řady se rozrůstají o generaci mladých nadějných otorinolaryngologů, kteří budou postupně přebírat
zodpovědnost za náš obor. Je proto třeba stále trpělivě diskutovat o otázkách, které se týkají otologie.
Ostrava se v posledních desetiletích významně mění. Dochází k restrukturalizaci průmyslu, migraci
obyvatel, industriální bohatství (např. Dolní oblast Vítkovic) se stává novou dominantou města a
turistickou atrakcí.
V Ostravě nebyl Otologický den nikdy organizován, pevně věříme, že se jej se ctí zhostíme. Těšíme se
tedy na Vás v prosinci 2019. Doufáme, že si v Ostravě společně s námi vychutnáte nejen kvalitní a
zajímavý odborný program, ale i hodně radostí ze společných neformálních setkání v přátelském kruhu.
Věříme, že někteří snad i využijí návštěvy Ostravy k poznání města a jejího okolí.
Na shledanou v Ostravě
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
s kolektivem lékařů Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava
MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
vedoucí otologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
5.12.2019
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, Ostrava
POŘADATEL KONFERENCE
Otologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
POD ZÁŠTITOU
Kliniky ORL a CHHAK Fakultní nemocnice Ostrava,
Lékařské fakulty Ostravské univerzity
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
DŮLEŽITÁ DATA
15.5.2019 Otevření registrace a informace na webových stránkách
30.9.2019 Uzávěrka registrace pro aktivní účast – (přednáška)
15.10.2019 Oznámení autorům o přijetí přednášky
1.11.2019 Program
15.11.2019 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
25.11.2019 Termín odeslání definitivní verze abstraktu
5.12.2019 59. OTOLOGICKÝ DEN
CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve
spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu
ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických
asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.
Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách:
www.otologie2019.org (od 15.5.2019)

www.bos-congress.cz/otologie2019.cz
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SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE
BOS. org s.r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE
Ing. Šárka Martiníková
Tel.: +420 475 207 082
Tel.: +420 595 136 808
GSM: +420 722 035 305
Email: martinikova@bos-congress.cz

Fax.: +420 475 205 169
www.bos-congress.cz

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM
08.00 – 16.00
09.00 – 09.15
09.15 – 10.55
10.55 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.45
15.45 – 16.00

Registrace
Zahájení konference
Kulatý stůl – Sluchová trubice
Plenární schůze, výsledek voleb, ocenění
Oběd
Pro/Con debata
Volná sdělení
Zakončení konference

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékař/ka

Úhrada do 15.11.2019
600 Kč

Úhrada od 16.11.2019
900 Kč

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční materiály,
certifikát s kreditním hodnocením, občerstvení.
STRAVOVÁNÍ
O přestávce odborného programu bude podáváno občerstvení.
Obědy formou 2chodového menu (polévka a hlavní jídlo), pro zájemce zajistíme vegetariánské nebo
bezlepkové menu.
Oběd si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci, nebude-li objednán, nevzniká na něj nárok.
UBYTOVÁNÍ
Každý účastník si ubytování v případě zájmu zařizuje individuálně dle svého uvážení.
Doporučujeme rezervaci zajistit přímo v Congress Hotelu Clarion OStrava.
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REGISTRACE K ÚČASTI
Na stránkách www.otologie2019.org
Menu vpravo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré Vámi požadované služby.
Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude
nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný e-mail, zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s
předpisem a informacemi k platbě.
Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

INFORMACE K ÚHRADĚ
POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉHO VEČERA
Úhradu poplatku proveďte ve prospěch účtu BOS. org s.r.o.:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 100 204 0764/2700
Variabilní symbol: 201925
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.
Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí
Název banky: Fio banka, a. s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330
Variabilní symbol: 201925

IBAN: CZ3620100000002300539226
SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: 201925 + příjmení a jméno účastníka.
Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu.
Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP - ODKAZ: http://www.fio.cz/
(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů naleznete
v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.)
INFO: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu).
Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků
aktuálním kurzem banky.
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY
Registrační poplatek
• do 9. 11. 2019 bez storno poplatků
• od 10. 11. 2019 do 20. 11. 2019 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 21. 11. 2019 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení
(faxem, e-mailem) na sekretariát konference BOS. org s. r. o.,
email: sekretariat@bos-congress.cz
Zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.
Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude
odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem IČ:

