BIO
IMPLANTOLOGIE 2021

XII. mezinárodní konference

7. – 8. října 2021, Mikulov, hotel Galant

POZVÁNKA
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

www.bioimplantologie.cz

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abychom Vás jménem svým, ale i jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční
konferenci „Bioimplantologie“, která se v loňském roce neuskutečnila z důvodu epidemiologické situace. Akce je pořádána ve spolupráci
s CEITEC – Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Konference se koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant.
Odborný program akcí bude sestaven nejen z vyzvaných, ale i z přihlášených sdělení. Součástí odborného programu konferencí bude
i přednáškový blok pro Ph.D. studenty. Konference jsou určeny nejen pro pracovníky zabývající se klinickým a preklinickým výzkumem, ale
i laborantům, vysokoškolským pracovníkům a firmám zabývajících se vývojem a výzkumem v dané oblasti. Našim cílem je uspořádat vědecké
konference, které přinesou účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Spolu s programovým výborem věříme, že Vás odborný program konference zaujme, a že Vám bude možné se konference zúčastnit.
Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé biomateriály,
CEITEC VUT v Brně

MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně
Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

Tematické zaměření konference a další organizační informace najdete na

www.bioimplantologie.cz

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení posteru)
Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte do
Vyrozumění o zařazení posteru obdržíte do

Konferenční technika:

dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor. Techniku je možné vyzkoušet před
zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání
konference v přednáškovém sále.

Registrační poplatky			

30. června 2021
31. srpna 2021
15. července 2021
7. září 2021

do 15. září 2021

na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 350,- / EUR 98,-

Kč 2650,- / EUR 112,-

Nečlen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 550,- / EUR 108,-

Kč 2 850,- / EUR 120,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společnou večeři,
sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.
Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity
dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Bohunická 133/50, 618 00 Brno,
Mobil: +420 607 650 654, E-mail: a.martinek@symma.cz, www.symma.cz
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