25. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou
17.-19. máj 2018, hotel Grand Jasná
____________________________________________________________________________________________
Organizátor:
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Slovenská lekárska spoločnosť
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná
Dátum konania:
17. - 19. máj 2018
Témy:

Bezpečnosť v anestézii
Intenzívna medicína
Varia

Prezident kongresu: R. Záhorec
Vedecký výbor:
M. Pauliny, Š. Trenkler, Ľ. Romanová, I. Olejárová, K. Galková, M. Venglarčík
Organizačný výbor:
R. Záhorec, K. Galková, Š. Krbila, J. Valky
Termíny:
Prihlasovanie k aktívnej účasti: prednášky, postery a sympóziá do 08.04.2018
Prihlasovanie k pasívnej účasti: on-line registrácia na www.ssaim.sk do 10.05.2018
Všeobecné informácie
Odborné príspevky: dĺžka trvania prednášky - okrem vyžiadaných príspevkov - je 10 minút. Prosíme
o dodržanie časových limitov. Za dodržanie časového limitu sú zodpovední koordinátori jednotlivých
blokov.
Súhrny prednášok: píšte v programe WORD a odošlite e-mailovou poštou MUDr. Ľ. Romanovej, PhD.,
KAIM J.A. Reimana, FNsP Prešov: romanova@fnsppresov.sk
Termín odoslania abstraktov: 16. apríl 2018
Technické zabezpečenie: multimediálna projekcia, premietanie z CD a USB kľúčov, video
Kongresové poplatky:
člen SSAIM
nečlen SSAIM

do 30.4.2018
60 EUR
80 EUR

po 30.4.2018 a na mieste:
70 EUR
90 EUR

Platba:
bankovým prevodom:
majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
VS: 181127003
SWIFT code: SUBA SKBX
Kópiu o platbe kongresového poplatku a večere si prineste so sebou na preukázanie pri registrácii.

Večera 18.5.: poplatok 10 EUR sa platí prevodom alebo na mieste v hotovosti. Večeru si objednajte v
online prihláške.
Ubytovanie:
Organizátori zabezpečili pre účastníkov ubytovanie v hoteli Grand Jasná 4*. Opcia rezervácie
je do 30. apríla 2018. Po tomto termíne organizátor negarantuje rezerváciu ubytovania, účastníci si
ubytovanie rezervujú len na základe aktuálne dostupných kapacít hotela.
Informácie o hoteli: www.grandjasna.sk
Pri objednávaní ubytovania v hoteli Grand treba použiť promo kód: SSAIM, na základe ktorého je
poskytnutá účastníkom podujatia zľava z ceny ubytovania.
Rezervácia ubytovania je možná na základe vyplneného formulára alebo formou e-mailu alebo
telefonicky.
Ceny ubytovania: Jednolôžková izba:
95,00 EUR/izba/noc
Dvojlôžková izba:
120,00 EUR/izba/noc
Objednanie ubytovania: hotel@grandjasna.sk
Tel. číslo: +421 44 2901321
Ubytovanie po termíne opcie účastníkom vieme zabezpečiť, avšak len na základe aktuálnej
obsadenosti hotela.
Cena ubytovania zahŕňa: bufetové raňajky, obed, 20% DPH, WiFi pripojenie, 3 chodový obed bude
servírovaný a je v cene ubytovania. Výber z troch druhov jedál.
Parkovanie.
V cene nie je zahrnutý miestny poplatok 1,00 EUR/deň/osoba od 15 do 62 r.
Organizačné zabezpečenie: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Kontakt: E. Kurucová, tel.: 00421 2 5292 2017, mobil: 0948 303543, e-mail: kurucova@sls.sk
Kredity CME: podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME.

On-line registrácia: www.ssaim.sk

Meno, priezvisko: */
Telefonický kontakt: */
Emailový kontakt:*/
Vami požadovaný
termín rezervácie
pobytu:*/
PROMOKÓD: */

SSAIM

Hotel:

Grand Hotel Jasná****

Počet osôb: */
Počet izieb: */
Požadovaný typ izby */
Cena izby:

Stornopodmienky:

do 29 dní pred nástupom = 10% z celkovej ceny, minimálne 35 €
29 - 21 dní pred nástupom = 30% z celkovej ceny
20 - 14 dní pred nástupom = 50% z celkovej ceny
13 - 8 dní pred nástupom = 80% z celkovej ceny
7 a menej dní pred nástupom = 100% z celkovej ceny
* aktuálne k danému dňu zrušenia rezervácie

Stravovanie (špeciálne
diéty):*/
Platba:

v deň objednania rezervácia/ najneskôr do 3 dni od objednania

Fakturačné údaje: */

Poznámka:

Dátum: */
*/ Vyplní klient

Izby si môžete rezervovať mailom:
hotel@grandjasna.sk alebo telefonický na tel. čísle:
00421 44 290 1321

