Organizační pokyny pro účastníky XXIV. sympozia klinické farmacie René Macha (25.–26. 11. 2022)
Místo konání
•
•
•

Zámek Mikulov (zámecký sál), ul. Zámek 1, 692 15 Mikulov.
https://goo.gl/maps/CeGsCb1TmmWE5ct36.
Parkování na zámku a v jeho bezprostředním okolí není možné. Pokud to lze, využijte prosím
parkovací místa u Vašeho ubytování. K dispozici jsou též veřejná parkoviště v blízkosti
centra, např. na ulici Komenského, A. Muchy, Svobody nebo Česká (nutnost úhrady
parkovacího poplatku) nebo centrální parkoviště na ul. Jiráskova (celodenní parkování 50 Kč,
cca 20 minut pěší chůze od centra). Veškeré informace k parkování: parkování Mikulov.

Registrace (prezence) účastníků
•
•
•

Zámecký sál Mikulov – foyer (předsálí).
Pátek 25. 11. 2022: 8:00–17:30 hod.
Sobota 26. 11. 2022: 7:30–11:00 hod.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu sympozia, materiály
ze sympozia, vstup na výstavu partnerů a občerstvení během přestávek na kávu.

Potvrzení o úhradě účastnického poplatku
•

Děkujeme všem za včasnou bezhotovostní úhradu účastnických poplatků. Doklady
o zaplacení účastnických poplatků Vám budou zasílány na e-mail uvedený při registraci.

Posterová sekce a prezentace partnerů sympozia
•
•

Doprovodný program
•
•
•
•

•
•

Oficiální zahájení sympozia se uskuteční v pátek ve 13:30 hod. Prosíme Vás o dochvilnost.
Jsme si jisti, že i navazující sdělení doc. Gabalce bude velmi inspirující a přínosné pro praxi.
Kompletní program (QR kód) a další detaily jsou na www.faf.cuni.cz/SympoziumKF2022/.
Páteční odborný program sympozia začne již v 8:45 hod. bloky e-DRBY I a e-DRBY II. Tyto
dva bloky jsou vyhrazeny pouze pro předem přihlášené účastníky. Tito přihlášení obdrželi
informaci samostatným e-mailem.

Program v sobotu 26. 11. 2022
•
•
•

Sobotní odborný program (viz QR kód) bude zahájen v 8:00 hod.
Účastníci přihlášení na workshopy (sobota 13:45–15:15 hod.) budou kontaktováni
samostatným e-mailem a obdrží náplň workshopu a další podklady k domácí přípravě.
Místnosti pro workshopy: WP 1: místnost za oponou, 1. patro; WP 2: Sala terrena (nádvoří);
WP 3: hlavní sál; WP 4: salonek Boutique Hotelu Tanzberg; WP 5: vinárna, 1. patro;
WP 6: místnost za oponou; WP 7: pouze on-line formát.

Společenský večer se uskuteční v pátek 25. 11. 2022 ve Valtickém podzemí ve Valticích
(Vinařská 34). Na společenský večer doporučujeme neformální oblečení.
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.
Doprava do Valtického podzemí bude zajištěna autobusy, které budou přistaveny
na Náměstí v Mikulově v době od 19:30 do 19:50 hod. Další detaily obdržíte u registrace.
Autobusy zpět na místo nástupu v Mikulově budou vypraveny z parkoviště před Valtickým
podzemím ve 23:00, 24:00, 0:30 a 1:10 hod.

Potvrzení o účasti (certifikáty)
•

Program v pátek 25. 11. 2022
•

Posterová sekce (diskuze u posterů během přestávek na kávu) a prezentace partnerů se
koná v 1. patře.
Ústní posterová sdělení zazní v sobotu 26. 11. 2022 od 8:00 hod.

•
•
•
•

Akce byla zařazena Českou lékárnickou komorou (ČLnK) do systému celoživotního
vzdělávání (CV) ČLnK. Certifikáty v tištěné formě nebudou vydávány. Účast bude evidována
centrálně ČLnK pouze pro účastníky podepsané v dané prezenční listině, která bude
k dispozici při registraci na zámku a dále během bloků e-DRBY a workshopů.
Program sympozia je rozdělen do čtyř bloků, za které jsou body do CV přidělovány.
Bloky e-DRBY: 12 bodů (pod číslem 22743); přednášky pátek: 12 bodů (pod číslem 22750);
přednášky sobota: 12 bodů (pod číslem22751) a workshopy: 8 bodů (pod číslem 22745).
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.
Při registraci (prezenci) na zámku v Mikulově je možné zkontrolovat Vaše členské číslo ČLnK.

Ubytování
•
•

Po dobu akce bude k dispozici infolinka Turistického informačního centra Mikulov:
+420 724 987 900, pátek 9:00–20:00 hod., sobota 9:00–15:00 hod.
Otevírací doba TIC Mikulov (Náměstí 1, Mikulov): pondělí-neděle 9:00–16:00 hod.

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

