DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
Kongres se bude konat ve dnech 1. – 3. listopadu 2018 ve Společenském domě Casino, Reitenbergerova
95/4, Mariánské Lázně, www.danubiushotels.com. Viz mapa.
Informace o dopravě na místo konání naleznete zde.
Parkování:
Doporučujeme auta zaparkovat u Vašeho hotelu, popřípadě využít městský Parkovací dům (cca 7 minut
pěšky od místa konání konference). Cena parkování je 120 Kč/den.
PROGRAM
Aktuální odborný program naleznete zde.
Workshopy:
Stále je možnost se přihlásit na Workshop společnosti Compek „Tensiomyografie – neinvazivní měření
funkce svalu“ (čtvrtek 1.11., 12:30 – 13:30).
Další workshopy na které je možno se hlásit (pokud jste tak již neučinili):
• Workshop „Preventivní vyšetření pohybového aparátu sportovce“ (čtvrtek 1.11., 11:00 – 12:30)
• Workshop „EKG sportovce – pro pokročilé“ (čtvrtek 1.11., 11:00 – 12:30)
• Praktická ultrasonografie (sobota 3.11., 15:00 – 16:30)
Na workshopy se prosím registrujte předem na email: amca@amca.cz.
INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Vzhledem k nabitému odbornému programu budou organizátoři trvat na dodržování maximální délky
přednášek. Prosíme, abyste si délku své přednášky předem vyzkoušeli.
Sdělení v programu PowerPoint (soubory *.ppt, *.pptx, *.pps) nebo v PDF předejte na USB disku v
konferenčním sále nejpozději o přestávku před sekcí, kde bude prezentace uvedena. Prezentaci je také
možné zaslat předem na e-mail kinc@amca.cz.
Použití vlastních notebooků bude umožněno jen ve výjimečných případech. Pokud potřebujete další
technické upřesnění, kontaktujte sekretariát konference.
Posterová sdělení
Pro prezentaci posterových sdělení budou k dispozici nástěnky orientované na výšku. Materiál k přichycení
posteru bude k dispozici na registraci.
Postery budou vystaveny po celou dobu konání konference.

REGISTRACE
čtvrtek 1.11., od 10:00
pátek 2.11., od 8:30
sobota 3.11., od 8:30
SPOLEČENSKÝ VEČER
Společenský večer kongresu se koná v pátek 2.11. od 20:00, přímo ve Společenském domě Casino. Cena
vstupenky je 600 Kč. Na místě již vstupenky nebude možno zakoupit.
V případě zájmu o doobjednání vstupenky na společenský večer prosíme o informaci nejpozději do
čtvrtka 25.10. e-mailem: amca@amca.cz
Kompletní informace o konferenci naleznete na webových stránkách konference.
Taktéž můžete sledovat Facebook ČSTL a FB stránku konference.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na setkání v Mariánských Lázních.
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