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4. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny
15. – 16. november 2012, Bratislava

PRIHLÁŠKA
Priezvisko, meno, titul (čitateľne):
Aktívna účasť (do 15. 9. 2012)

Pasívna účasť (do 5. 11. 2012)

Možnost prihlásenia k aktívnej účasti formou prednášky, alebo posteru.
Abstrakty zasielať na adresu: kristina.krizanova@gmail.com, v kópii na adresu: hjakub@gmail.com najneskôr do 15. 9. 2011.

adresa pracoviska:
Tel., fax: 		

e-mail (povinný údaj):

IČO:

DIČ:

Rezervácia ubytovania je záväzná, zmena je možná bez
účtovania storno poplatku do 14. 10. 2012. Po tomto
dátume bude naúčtovaný 100 % storno poplatok.

Reg. číslo SLK (povinný údaj):
Kongresový poplatok (zaškrtnite vhodnú kolónku):
do 30. 6. 2012 – 25 €
od 1. 7. 2012 a na mieste – 35 €
(poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, potvrdenie o účasti, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok,
vstup na get together party 15. 11. 2012)

Záväzná objednávka ubytovania v hoteli Saffron, Bratislava (do 14.10.2012)
(Na základe vyplnenej prihlášky Vám bude obratom zaslaná zálohová faktúra na ubytovanie.)

dvojlôžková izba – 99 € (cena je uvedená s DPH, zahŕňa ubytovanie na 1 noc, raňajky, miestny poplatok)

Mám záujem o ubytovanie:
Chcem byť ubytovaný(á) s:

zo 14. na 15. 11. 2012

Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, s. r. o., na
spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto
dokumente na účel spracovania prihlášok a rozosielanie
informačných e-mailov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie
údajov tretím osobám v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je
možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na adresu organizátora
poštou, mailom, faxom (02/5465 1384).
Organizátor: SOLEN, s. r. o., Lovinského 16,
811 04 Bratislava, e-mail: kongres@solen.sk
Akceptujeme aj prihlášku cez web stránku spoločnosti
SOLEN, s. r. o. na adrese: www.solen.sk
v sekcii Kongresy a semináre.
Telefonické prihlásenie na podujatie nie je možné.

z 15. na 16. 11. 2012
Podpis

Prihlášky zasielajte najneskôr do 15. 9. 2012 (aktívna účasť a zasielanie abstraktov) do 14. 10. 2012 (ubytovanie) a do 5. 11. 2012 (pasívna účasť).

