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TÉMY A ABSTRAKTY
Hlavné témy
Aktuálne novinky z hepatológie, gastroenterológie a výživy

PRIHLÁŠKA K AKTíVNEJ ÚčASTI
Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom prosím zasielajte
do 15. 7. 2020:
– elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
– mailom na marketing@amedi.sk
• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe
(e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12b, riadkovanie 1,5,
dĺžka max. 1 strana A4.
• Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
• Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.
Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.
Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v zborníku abstraktov,
ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

Registrácia je možná online
na www.amedi.sk

PROGRAM A REGISTRÁCIA
1. 10. 2020
17:00 – 19:00
Registrácia
19:00	Zasadnutie výboru pracovnej skupiny pre detskú
gastroenterológiu a výživu Českej pediatrickej spoločnosti
a výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie, hepatológie
a výživy Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

2. 10. 2020
07:30 – 08:00
Registrácia
08:30 – 18:00	Odborný program
19:00	Spoločná večera -Hotel Holiday Inn, Trnava

3. 10. 2020
8:30 – 13:30	Odborný program

ORGANIZAČNÉ POKYNY
REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 30. 8. 2020
Členovia SGS, ČGS
35€
Nečlenovia
45€

od 1. 9. 2020
40€
50€

Zvýhodnené registračné poplatky platia pre úhradu prevodom, pri dodržaní
stanovených termínov.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Iné poplatky
Obed
Spoločná večera

2. 10. 2020
10 €
20 €

3. 10. 2020
10 €

Registrácia je možná online na www.amedi.sk

PROGRAM A REGISTRÁCIA

SPÔSOB PLATBY
– prevodom na účet
majiteľ účtu:	A-medi management, s.r.o
		Banka: UniCredit Bank
		
SWIFT: UNCRSKBX
		
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
		Variabilný symbol: 11020 (v prípade online registrácie
použite číslo zálohovej faktúry)
		Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu. V prípade online registrácie
Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol
použiť číslo faktúry.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.

Registrácia je možná online
na www.amedi.sk

UBYTOVANIE

UBYTOVANIE 1. – 3. 10. 2020
Holiday Inn, Trnava – zabezpečuje spoločnosť A-medi management
Holiday Inn, Trnava

Jednolôžková izba

Dvojlôžková izba

103 €

105 €

Raňajky sú zahrnuté v cene ubytovania.

Ubytovanie v hoteli Holiday Inn zabezpečuje:
A-medi management, s. r. o. – Ing. Dana Chodasová
Ubytovanie je možné rezervovať:
– mailom na marketing@amedi.sk
Pri rezervácii prosím uveďte počet nocí, typ izby a mená ubytovaných hostí.
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme mailom
alebo telefonicky.
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom
v termíne do 31. 8. 2020.
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.
Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 31. 8. 2020. Po tomto termíne sú
uhradené poplatky nevratné.

SPÔSOB PLATBY – UBYTOVANIE
majiteľ účtu:	A-medi management, s. r. o.
	Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 1111020
	Poznámka: meno účastníka

Registrácia je možná online
na www.amedi.sk

