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První informace

XXII. MORAVSKO-SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNY
2. – 4. 10. 2014, Hotel Harmonie, Luhačovice
VáženÉ kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé
dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na XXII. Moravsko – slovenské mikrobiologické dny
do půvabného prostředí Luhačovic. Je velmi pozitivní, že se pravidelně setkáváme i se slovenskými kolegy a předáváme si novinky našeho oboru formou přednášek a posterů. Letošní program
je velmi bohatý. Odborná témata zahrnují klinickou mikrobiologii v plném rozsahu, také právní
aspekty, týkající se naší práce. Doufám, že si každý najde v programu oblast, která ho zaujme.
Je zajištěna doprovodná reprezentativní výstava farmaceutických a přístrojových firem, kterým
bych touto cestou poděkovala za podporu.
Důležitou součástí se jistě stane doprovodný program. Bude tak možné dále pokračovat
ve vášnivých diskuzích nad odbornými tématy.
Děkuji také všem kolegům, zvláště prof. MUDr. Milanu Kolářovi Ph.D. a agentuře B/P/P, kteří
mi ochotně pomáhají s organizací.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, doufám, že se budete u nás v Luhačovicích cítit
dobře, odnesete si nové poznatky, pěkné zážitky a plni elánu budeme náš obor rozvíjet dále.
Těším se na setkání s Vámi v Luhačovicích.

MUDr. Nataša Bartoníková
Oddělení lékařské mikrobiologie
Krajská nemocnice T.Bati, Zlín

www.msmd.cz

Pořadatelé akce
Oddělení lékařské mikrobiologie, KNTB, a.s. Zlín
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
Spolek lékařů ČLS JEP Zlín
Koordinátoři
MUDr. Nataša Bartoníková
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Záštita
Ing. Pavel Calábek - ředitel KNTB, a.s. Zlín
Vědecký výbor
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
MUDr. Nataša Bartoníková
MUDr. Juraj Hanzen
RNDr. Vladislav Holec

RNDr. Eva Chmelařová
prof. MUDr. Daniela Kotulová, PhD.
MUDr. Josef Mihula
MUDr. Helena Skačániová

Organizační agentura
B/P/P Bořek Procházka
K Dálnici 593, 760 01 Zlín
tel.: 577 219 803, e-mail: produkce@bpp.cz
Témata
Témata budou zveřejněna od 25. 6. 2014 na www.msmd.cz
Předběžný časový harmonogram
čtvrtek 2. 10. 2014
15.00 - 15.15 hod. Slavnostní zahájení
15.15 - 18.00 hod. Odborný program
pátek 3. 10. 2014
08.30 - 16.30 hod. Odborný program
17.00 - 19.00 hod. Doprovodný program
20.00 - 23.00 hod. Společenský večer
sobota 4. 10. 2014
08.30 - 12.00 hod. Odborný program
Pokyny pro aktivní účastníky
Každý přednášející musí být řádně přihlášen. Abstrakt zpracujte dle pokynů na www.msmd.cz
v sekci Pro přednášející a zašlete nejpozději do 31. 8. 2014 na e-mail: produkce@bpp.cz

Všeobecné informace
Místo konání
Hotel Harmonie 1 (bývalý hotel Fontána II), Jurkovičova Alej 857, 763 26 Luhačovice

Důležitá data
přihláška k aktivní účasti
abstrakt zašlete

do 31. srpna 2014
nejpozději do 31. srpna 2014 na e-mail: produkce@bpp.cz

přihláška k pasivní účasti

platba do 5. září 2014 - zvýhodněná cena
platba do 30. září 2014 - navýšená cena
platba od 1. října a na místě - nejvyšší cena

Registrační poplatky
typ/platba

kongres / 1 den

platba do 5. 9.

kongres / 1 den

platba do 30. 9.

platba od 1. 10. a na místě

účastník

1.500,- / 800,-

1.700,- / 900,-

2.000,- / 1.100,-

účastník do 30 let

1.000,- / 600,-

1.200,- / 700,-

1.500,- / 900,-

Storno poplatky k registraci a ubytování
5. - 15. 9. 2014
50 %		

od 16. 9. 2014

kongres / 1 den

100 %

Ubytování
Ubytování zajišťujeme v hotelu Harmonie 1 (bývalý hotel Fontána II).
Ceny za ubytování jsou uvedeny na www.msmd.cz v sekci Ubytování.

Stravování
Pro účastníky MSMD bude zajištěno občerstvení.

Doprovodná výstava
V prostorách hotelu Harmonie 1 bude uspořádána doprovodná výstava farmak, přístrojové techniky a zdravotnických potřeb a pomůcek.

Způsob platby
Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými
náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu B/P/P co nejdříve. Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.
Potřebné informace k platbě najdete i na www.msmd.cz v sekci Způsob platby.
Daňový doklad obdržíte po zaplacení na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

