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Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej
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INFORMÁCIE

5. DNI PRIMÁRNEJ
PEDIATRIE

23. – 25.

Október

2020

Hotel Grand jasná
Odborný garant

MUDr. Marta Špániková

Koordinátori vedeckého programu
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marta Špániková
MUDr. Zuzana Nagyová, MPH
MUDr. Beata Kartousová
MUDr. Zuzana Košťálová
MUDr. Miroslava Ondrejková
MUDr. Jana Haničáková
MUDr. Katarína Šimovičová
MUDr. Zora Puskeilerová
MUDr. Adriana Koleková
MUDr. Mária Smoligová

Hlavné témy podujatia

Staré a nové drogy – závislosti
Sociálna problematika – poruchy výchovy detí,
poruchy školskej zrelosti
● Chirurgická problematika – ošetrenie rán, popálenín...
● Očkovanie – vakcinačné katastrofy, novinky z ESPID-u
● Porucha metabolizmu kostí a iné
●
●

Organizačný sekretariát

A-medi management, s. r. o. – Ing. Dana Chodasová
marketing@amedi.sk, 0903 224 625

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.

INFORMÁCIE
Poplatky
Registračný poplatok (3 dni)
do 30. 6. 2020
po 30. 6. 2020

členovia SSPPS SLS

40 €

nečlenovia

50 €

členovia SSPPS SLS

45 €

nečlenovia

55 €

Zvýhodnené poplatky platia v prípade platby prevodom
na účet, po dodržaní stanovených termínov.
SPÔSOB PLATBY
– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank • SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 5620 – v prípade online registrácie
použite ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry
Poznámka: meno účastníka
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová
faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely
identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky
alebo poštou).
INÉ poplatKY
Večera piatok 23. 10. 2020

20 €

Obed SOBOTA 24. 10. 2020

10 €

Diskusný večer SOBOTA 24. 10. 2020

25 €

Obed NEDEĽA 25. 10. 2020

10 €

Registrácia možná on-line na www.amedi.sk

UBYTOVANIE
Ubytovanie v Hoteli GRAND zabezpečuje
A-medi management, s. r. o. – Ing. Dana Chodasová
Ubytovanie je možné rezervovať: mailom na marketing@amedi.sk

Ceny ubytovania
Jednolôžková izba

95 €

Dvojlôžková izba
Cena zahŕňa raňajky

110 €

Pri rezervácii prosím uveďte záujem o jednolôžkovú / dvojlôžkovú izbu
a počet nocí. Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom. Ubytovanie musí byť vopred
uhradené bankovým prevodom v termíne do 30. 8. 2020. Po prijatí
prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra. Vašu účasť je
možné zrušiť najneskôr v termíne do 30. 8. 2020. Po tomto termíne sú
uhradené poplatky nevratné.

Údaje k účtu

A-medi management, s. r. o., banka: UniCredit Bank
číslo účtu: 1026852003/1111, variabilný symbol: 225620
SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka



PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE – 5. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE
23. - 25. OKTÓBER 2020, hotel grand, jasná
Oraganizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o. – Ing. Dana Chodasová, marketing@amedi.sk, 0903 224 625

ID v SLK:........................................................................................................................................
Priezvisko, meno a titul:..............................................................................................
Pracovisko:..............................................................................................................................
Adresa pracoviska:..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
Telefón:........................................................ e-mail:..............................................................
o člen SSPPS SLS
o nečlen

o Večera - PIATOK (20 €)
o Obed - SOBOTA (10 €)

o Diskusný večer - SOBOTA (25 €)
o Obed - NEDEĽA (10 €)

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta
budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak určité služby
a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek
odvolať mailom zaslaným na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://
www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

