Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť

146.
Internistický deň
7. november 2019
HOTEL Bratislava

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

1. informácia

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť

Vás pozývajú na

146.
Internistický deň
7. november 2019
Hotel Bratislava

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

prezidentka SIS

vedecká sekretárka SIS

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

prof. MUDr. Martin Hrubiško, CSc.

TÉMY
Reumatológia
Imunológia a alergológia

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Mgr. Klára Steiningerová
+421 911 038 002 / +421 2 55 64 72 47
steiningerova@amedi.sk / www.amedi.sk
A-medi management, s.r.o. / Stromová 13, 831 01, Bratislava

Dátum a miesto konania
7. november 2019
Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava
Registrácia
7. november 2019 od 7.30 hod.
Registračný poplatok

10 €

Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného
poplatku.
Iné poplatky
Obed

10 €

Obed sa bude podávať formou bufetu.
Počet lístkov je obmedzený.
Spôsob platby
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 1. 11. 2019)
Majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
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IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
• v hotovosti pri registrácii
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).
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ZÁVäZNá PRIHLÁŠKA

146. Internistický deň
7. november 2019, Hotel Bratislava
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Mgr. Klára Steiningerová
+421 911 038 002 / +421 2 55 64 72 47
steiningerova@amedi.sk / www.amedi.sk
A-medi management, s.r.o. / Stromová 13, 831 01, Bratislava
telefón+fax: 02/55 64 72 47

ID v SLK: _____________________________________________________________
Priezvisko, meno a titul:
Pracovisko:

______________________________________________

__________________________________________________________

Adresa pracoviska: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________

tel.:

_________________________________________________________________

e-mail:

______________________________________________________________

Trvalý pobyt:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Prihlasujem sa na:

obed – 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.
Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia, prípadne s možnou účasťou médií a následným spracovaním záberov z podujatia. Svojou registráciou potvrdzujete
súhlas so spracovaním osobných údajov a fotiek z podujatia na účely marketingovej komunikácie.

Prihláška na podujatie online: www.amedi.sk
Môžete použiť aj kópiu prihlášky



