Doprava do Tvoršovic
Doprava do kongresového centra Tvoršovice
Kongresové centrum a hotel se nachází v obci Tvoršovice v blízkosti Benešova.
Příjezd do Tvoršovic z Prahy/Brna: Z D1 použít sjezd (EXIT 21) na silnici 3/E55 směr Linz/Č. Budějovice. Za
Benešovem použít sjezd na silnici 144 směr Neveklov. Za obcí Hanzlov odbočit vlevo směr Tvoršovice a
následovat značení organizátorů.
Příjezd do Tvoršovic z Rakouska/Č. Budějovic: Příjezd po D3 a silnici 3/E55 směr Praha. Před Benešovem
použít sjezd na silnici 144 směr Neveklov. Za obcí Hanzlov odbočit vlevo směr Tvoršovice a následovat
značení organizátorů.

Loc: 49°45'2.840"N, 14°37'45.452"E
Adresa: Golf Konopiště, Tvoršovice 27, 256 01 Benešov
•

Webová stránka

Pro všechny účastníky je parkování po celém areálu zdarma. Hlavní parkoviště je před kongresovým
centrem.

Parkování
Loc: 49°45'2.840"N, 14°37'45.452"E

Registrace
Registrace je umístěna v hale kongresového centra (dle plánku budova č. 14).
Platí pro všechny účastníky kongresu.
Čtvrtek

10/10 8:00-18:45

Pátek

11/10 7:30-16:45

Sobota

12/10 7:30-15:00

Hotelová Recepce Golf & Spa Resortu
Hotelová recepce se nachází na plánku výše, v budově č. 5 Creek House.
Check-in:

14:00

Check-out:

10:00

Pozn. Při příjezdu do areálu doporučujeme ověřit dostupnost pokojů, hotel se bude snažit ubytovávat už
od ranních hodin.

Novinka-Swingový večer ve čtvrtek!

Taneční boty s sebou!
Místo: Steak house sv. Florian (budova
č. 7 v plánku areálu)
Čas: 19:30
Dress-code: casual, doplňky vítány:-)
Kapela: Sunny swing
Cena: 350,- Kč
Vstupenky bude možno zakoupit při
registraci.

Společenský večer v pátek ve znamení Queenu!
Místo: Steak house sv. Florian
(budova č. 7 v plánku areálu)
Čas: 19:00
Dress-code: Modrá
Kapela: Queenmania
Doprovodný progam: Překvapení:-)
Cena: 370,- Kč
Vstupenky bude možno zakoupit při
registraci.

Odborný program
Detailní odborný program je k dispozici na webových stránkách kongresu
Program doktorské sekce probíhá v Kongresovém sále budovy č. 14. Program sesterské sekce probíhá
v Radeckém sále, který se nachází v budově č. 1
Program kongresu

Kam nahrát vaší prezentaci na kongresu

Informace pro autory
Vaši přednášku odevzdejte do režie přímo v sále, kde bude prezentována. Přednášku přijďte nahrát nejméně
1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. Technik Vaši prezentaci nahraje do počítače, vyzkouší a zkontroluje,
zda se správně zobrazuje. Prosím, vezměte na vědomí, že při nahrání prezentace o přestávce před Vaší sekcí
nebývá čas na kontrolu.
Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s technikem.

Certifikáty
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a je ohodnocena 18 kredity.
Certifikáty za účast na kongresu se budou zasílat v elektronické podobě po skončení kongresu.

Stravování
Součástí registračního poplatku jsou kávové přestávky, které se podávají v prostorách výstavy – platí pro
lékaře.
Sestry mají kávové přestávky zajištěny ve foyer Radeckého sálu.
Obědy se podávají pro všechny účastníky v restauraci Steak house sv. Florian (budova č. 7 v plánku areálu)

Těšíme se na Vás!

