Organizační pokyny pro účastníky Sympozia klinické farmacie René Macha (25.–26. 11. 2016)
Místo konání

Společenský večer









Mikulov zámek (zámecký sál), ul. Zámek 1, 692 15 Mikulov.
https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Mikulov/@48.8064716,16.6356765,17z
/data=!4m2!3m1!1s0x476d32cd118e2bd1:0xdbebfeb9d7521f59?hl=cs.
Parkování na zámku a v jeho bezprostředním okolí není možné, využijte prosím parkovací
místa u Vašeho ubytování.
K dispozici jsou též veřejná parkoviště např. v ulici Komenského, A. Muchy, Svobody nebo
Česká (nutnost úhrady parkovacího poplatku).





Registrace (prezence) účastníků




Mikulov zámek – foyer (předsálí) před zámeckým sálem.
Pátek 25. 11. 2016; 8:00–18:00 hod.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu sympozia, materiály ze
sympozia a občerstvení během přestávek na kávu.

Potvrzení o úhradě účastnického poplatku



Děkujeme všem za včasnou bezhotovostní úhradu účastnického poplatku, urychlí se tak
samotná registrace (prezence) na místě.
Doklady o zaplacení účastnického poplatku obdrží každý při registraci (prezenci).

Program pátek 25. 11. 2016




Oficiální zahájení sympozia se uskuteční v pátek ve 14:30 hod. Prosíme Vás o dochvilnost,
věříme, že už první sdělení MUDr. Mastíka ve 14:45 hod. bude velmi zajímavé a inspirující.
Kompletní program a další detaily naleznete na www.faf.cuni.cz/SympoziumKF2016.
Páteční odborný program sympozia začne již v 9:15 hod. bloky e-DRBY I. a e-DRBY II. Tyto
dva bloky jsou vyhrazeny pouze pro předem přihlášené účastníky, kteří si e-DRBY zvolili při
on-line registraci na sympozium. Tito přihlášení obdrželi informaci samostatným e-mailem.

Program sobota 26. 11. 2016



Sobotní odborný program bude zahájen v 8:15 hod.
Účastníci přihlášení na workshopy (sobota 13:30–15:00 hod.) byli kontaktováni
samostatným e-mailem a obdrželi náplň workshopu a další podklady k domácí přípravě.

Společenský večer se uskuteční v pátek 25. 11. 2016 ve Valtickém Podzemí ve Valticích
(Vinařská 34).
Poplatek za společenský večer zahrnuje dopravu do Valtic a zpět, občerstvení formou rautu,
řízenou degustaci (pro zájemce) a víno k večeři za doprovodu cimbálové muziky Kasanica.
Doprava do Valtického Podzemí bude zajištěna autobusy, které budou přistaveny
na náměstí v Mikulově v době od 19:50 do 20:30 hod. Další detaily u registrace.
Autobusy zpět do Mikulova budou vypraveny z parkoviště před Valtickým Podzemím
v 23:00, 24:00, 1:00 a ve 2:00 hod.

Potvrzení o účasti (certifikáty)







Akce byla zařazena Českou lékárnickou komorou (ČLnK) do systému celoživotního
vzdělávání ČLnK. Certifikáty v tištěné formě nebudou vydávány – účast bude evidována
centrálně ČLnK pouze pro účastníky podepsané v prezenční listině, která bude k dispozici
při registraci na zámku.
Pro zájemce budou certifikáty o účasti na sympoziu k dispozici v elektronické formě. Každý
účastník po skončení akce obdrží e-mail s odkazem, na kterém si bude moci e-certifikát
stáhnout.
Účastníci bloku e-DRBY a workshopů obdrží samostatný certifikát, předpokladem bude opět
podpis v prezenční listině v rámci bloku e-DRBY nebo při workshopu.
Při registraci (prezenci) na zámku v Mikulově je možné zkontrolovat Vaše členské číslo ČLnK.

Ubytování





Potvrzení o platbě za ubytování obdržíte na základě předložených fakturačních údajů
při registraci ve foyer u zámeckého sálu.
Po dobu akce bude k dispozici infolinka Turistického informačního centra Mikulov: +420
724 987 900 (provoz infolinky po dobu akce: pátek 8:00–20:00 hod., sobota 9:00–15:00
hod.).
Otevírací doba TIC Mikulov (Náměstí 1, 692 01 Mikulov): čtvrtek a pátek 8:00–20:00 hod.,
sobota: 9:00–15:00 hod.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem malyj@faf.cuni.cz a sympoziumKF@faf.cuni.cz nebo telefonicky +420 737 150 003 a +420 739 488 203.

Programový a organizační výbor sympozia

www.faf.cuni.cz/SympoziumKF2016/

