Organizační pokyny pro prezenční účastníky XXIII. sympozia klinické farmacie René Macha (26.–27. 11. 2021) – hybridní forma
Místo konání
•
•
•

Prezentace partnerů sympozia

Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (Kampus UK), Zborovská 2089, 500 03
Hradec Králové
https://goo.gl/maps/Sp4V5nkiiZhdbTWV8; GPS 50.1978608N, 15.8306553E.
K parkování využijte parkoviště v okolí Kampusu UK. Další detaily stran navigace a parkování
jsou dostupné přes odkaz.

Registrace (prezence) účastníků
•
•
•

Prezentace partnerů proběhnou v Kampusu UK v 1. patře a dále na virtuálním webu sympozia.

Společenský večer
•

•

Kampus UK – foyer (1. patro).
Pátek 26. 11. 2021; 8:00–18:00 hod.
Sobota 27. 11. 2021; 7:30–14:00 hod.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu sympozia, materiály
ze sympozia a občerstvení během přestávek na kávu.

•

Potvrzení o účasti (certifikáty)
•

Potvrzení o úhradě účastnického poplatku
•

Děkujeme všem za včasnou bezhotovostní úhradu účastnického poplatku. Doklady
o zaplacení účastnického poplatku Vám budou zaslány na e-mail uvedený při registraci.

•

Program v pátek 26. 11. 2021
•
•
•

Oficiální zahájení sympozia se uskuteční v pátek ve 13:00 hod. Prosíme Vás o dochvilnost,
věříme, že již první sdělení doc. Koblížka ve 13:20 hod. bude jedním z vrcholů sympozia.
Kompletní program a další detaily jsou na www.faf.cuni.cz/SympoziumKF2021/.
Páteční odborný program sympozia začne již v 9:00 hod. bloky e-DRBY I a e-DRBY II.

Program v sobotu 27. 11. 2021
•
•
•

Sobotní odborný program bude zahájen v 8:00 hod.
Účastníci přihlášení na workshopy (sobota 14:15–15:45 hod.) byli kontaktováni
samostatným e-mailem a obdrželi náplň workshopu a další podklady k domácí přípravě.
Všechny workshopy se uskuteční v místnostech na Kampusu UK v 1. patře.

Posterové prezentace
•

Posterové prezentace budou umístěny pouze na virtuálním webu sympozia
(https://skfrm.gcon.me/page/domu). V hybridním formátu proběhnou v pátek 26. 11.
2021 (15:30 – 16:00) a sobotu 27. 11. 2021 (11:10 – 11:40) „live“ diskuze u posterů I, II.

Společenský večer se uskuteční v pátek 26. 11. 2021 od 20:00 hod. v Petrof Gallery v Hradci
Králové (Na Brně 2136/4, 500 06 Hradec Králové, GPS: 50.1922531N, 15.8519164E).
Na společenský večer doporučujeme smart casual.
Poplatek za společenský večer zahrnuje občerstvení formou rautu, řízenou degustaci a víno
k večeři od vinaře z Hrušek.
Detaily k místu konání, parkování a dopravě jsou k dispozici přes odkaz.
Akce byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání (CV) České lékárnické komory
(ČLnK). U prezenčních účastníků bude účast doložena podpisem do prezenční listiny. Body
do CV budou přiděleny do třech týdnů po sympoziu.
Program sympozia je rozdělen do pěti bloků, za které jsou body do CV přidělovány.
o Bloky e-DRBY: 10 bodů (pod číslem 21670); přednášky pátek: 13 bodů (pod číslem
21671); přednášky sobota: 12 bodů (pod číslem 21672); posterová sekce pátek
a sobota: 3 body (pod číslem 21673); workshopy: 8 bodů (pod číslem 21674).

•

Prezenční účastníci sympozia mohou zhlédnout jednotlivé bloky posléze i v off-line režimu.

•

Pro zájemce budou certifikáty o účasti na sympoziu k dispozici v elektronické formě. Každý
účastník obdrží po akci e-mail s odkazem, na kterém si bude moci e-certifikát stáhnout.

Epidemická opatření
•

•
•

Prezenční účast je umožněna pouze osobám, které nevykazují symptomy onemocnění
covid-19 a zároveň splňují alespoň jednu s níže uvedených podmínek:
o Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího
schématu uplynulo nejméně 14 dní.
Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od průkazu viru neuplynulo
více než 180 dní. Kompletní informace a možné výjimky viz odkaz.
Osoby jsou povinny nosit po celou dobu konání sympozia ochranu dýchacích cest (respirátor
FFP-2 či obdobnou ochranu dýchacích cest) a používat dezinfekci rukou.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem malyj@faf.cuni.cz a sympoziumKF@faf.cuni.cz nebo telefonicky +420 739 488 263 a +420 737 150 003.
Programový a organizační výbor sympozia

