19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
23. ČESKÁ KONFERENCE TDM
21. ČESKÁ KONFERENCE DURG
termín: 8.-10. 11. 2018
místo konání: Hotel Atlantis, Rozdrojovice u Brna

Informace pro účastníky
Jednací jazyk: čeština, angličtina, slovenština

Registrační poplatky:

Status

Registrace do 20. 9. 2018

Registrace po 20. 9. 2018

Členové ČSEKFT, SFaS

700 Kč

800 Kč

Nečlenové odborné společnosti

900 Kč

1 000 Kč

Nečlenové - průmysl

2 500 Kč

2 800 Kč

Studenti (nutno doložit)

zdarma

zdarma

Registrační poplatky jsou včetně 21 % DPH a zahrnují účast na vědeckém jednání, materiály,
vstup na výstavu firem, občerstvení během přestávek a společenský večer. Studenti se
musí při registraci prokázat studentským průkazem.
Registrační poplatek zasílejte na číslo účtu: 4800000365/7940, variabilní symbol: 9112018
Při platbě z firemního účtu nutno do poznámky uvést jména registrovaných účastníků.
Registrace je garantována až po uhrazení registračního poplatku. Pokyny k provedení
platby se Vám objeví na monitoru po on-line registraci.
Konference je pořádána za organizační podpory PharmAround, nadačního fondu.

Registrace je možná do 20.9.2018. V případě, že budou ještě volná místa i po tomto termínu,
můžete se samozřejmě registrovat osobně přímo na místě. Bohužel Vám pak ale už
nebudeme moci garantovat možnost účasti na neformální diskuzi při společenské večeři.

Ubytování:
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně!
Pro účely konference je rezervována limitovaná kapacita přímo v hotelu Atlantis
v Rozdrojovicích u Brna.
Rezervace kapacity pro účastníky konference je platná do 20. 9. 2018. Po tomto datu není
možné garantovat volné kapacity.
Pro rezervaci ubytování kontaktujte přímo hotel Atlantis na adrese hotel@hotel-atlantis.cz
V objednávce je nutné uvést, že se jedná o „PharmAround 2018“.
Cena za osobu v jednolůžkovém pokoji včetně snídaně 1200 Kč.
Cena za osobu (při obsazení 2 osobami) ve dvoulůžkového pokoji včetně snídaně 700 Kč.
Adresa: Brána 177, Rozdrojovice 664 34
Více informací o hotelu najdete: https://www.hotel-atlantis.cz/cs/
V areálu je možné bezplatné parkování na vlastním parkovišti.
Sledujte prosím aktualizace informací o akci na www.klinfarm2018.cz

