1. informácia

XXXIII. Internal meeting
Sekcie intenzívnej
starostlivosti v pediatrii
17. - 18. 9. 2021

Hotel Sorea Trigan • Vysoké Tatry

Detská fakultná nemocnica Košice
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Sekcia pediatrickej anestéziológie SSAIM
KPAIM DFN Košice a UPJŠ LF
Detské ARO Košice, o.z.

XXXIII. Internal meeting
Sekcie intenzívnej
starostlivosti v pediatrii
Termín: 17. - 18. 9. 2021
Miesto: Vysoké Tatry
Hotel *** SOREA TRIGAN
059 85, Štrbské Pleso

Hlavné témy:

Pediatrická intenzívna medicína:
Antiinfekčná liečba u kriticky chorých detí
Varia
Pediatrická anestézia:
Ako to robím ja / my
Varia
Sestry:
Varia

Odborný garant:

MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.

Organizačný výbor:

MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
MUDr. Gabriela Tischler, MPH
Mgr. Lucia Behunová

Organizačný sekretariát:

A-medi management, s. r. o. • Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk • www.amedi.sk

ORGANIZAČNÉ POKYNY
PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI
Prihlášku k aktívnej účasti pošlite do 1. 8. 2021
na e-mail: pisarcikova@dfnkosice.sk
Uveďte: meno/mená prezentujúcich, názov prezentácie a pracovisko.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Lekár
Sestra

do 1. 8. 2021
15 €
10 €

po 1. 8. 20211
20 €
15 €

INÉ POPLATKY
Obed
Spoločenská večera

17. 9. 2021
10 €
15 €

18. 9. 2021
10 €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
– 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: 170921
			
(pri online registrácii použite 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.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Bližšie informácie a registrácia je možná na www.amedi.sk

UBYTOVANIE
UBYTOVANIE – ZABEZPEČUJE SA INDIVIDUÁLNE
Hotel*** SOREA TRIGAN

Štrbské Pleso, 059 85
Kapacity hotela sú rezervované pre účastníkov kongresu do 31. 7. 2021.
Pri rezervácii treba uviesť názov podujatia.

Kontakt na rezerváciu ubytovania:
e-mail: marketingtrn@sorea.sk
mobil: 0918 665 503

Cenník ubytovania:

53,50 € / osoba – v double izbe
91 € / osoba – v single izbe
ubytovanie vrátane raňajok

PRIHLÁŠKA NA PASÍVNU ÚČASŤ

Prihlášku je možné vyplniť online na www.amedi.sk

XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii
17. - 18. 9. 2021 • Hotel Sorea Trigan • Vysoké Tatry
ID v SLK / SKSaPA: ______________________________________________________________________________________________________________
Priezvisko, meno a titul: _______________________________________________________________________________________________________
Pracovisko: __________________________________________________________________________________________________________________________
Adresa pracoviska: ______________________________________________________________________________________________________________
Telefón: ______________________________________________ e-mail: ______________________________________________________________________
Trvalý pobyt:_________________________________________________________________________________________________________________________
Objednávam si: o Obed 17. 9. 2021 (10 €)
o Spoločenská večera 17. 9. 2021 (15 €)
o Obed 18. 9. 2021 (10 €)

podpis

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.

