************ NYMBURK SE BLÍŽÍ ***************
XIV. výroční sjezd ČKS se koná ve dnech 9. -11. 11. 2007
ve Sportovním centru Nymburk

Opět workshop, ale tentokrát lze uspokojit více zájemců.
V průběhu sjezdu firma MEOPH pořádá 3x workshop na téma „Zobrazovací metody u aplikace
kontaktních čoček“. Ve stejných termínech pořádá firma CIBA Vision workshop na téma „Využití fluoresceinu
v klinické praxi“. Přihlášky a platba budou přijímány u registrace.

XIV. Výroční sjezd v Nymburce je Akreditovaná akce
XIV. výroční sjezd ČKS je akce garantovaná ČLK. V současné době očekáváme písemné rozhodnutí ČLK.
Rada ČKS rovněž odeslala žádost o přidělení kreditů pro kontinuální vzdělávání optometristů Společenstvu
českých optiků a optometristů. V současné době očekáváme písemné rozhodnutí SČOO.

Tradiční akce:
Odborný program na vysoké úrovni, výstava firem, ústní prezentace firem, společenský večer, sportovní
turnaje. Množství relaxačního vyžití jako je například vířivka, bazén, tenis, stolní tenis apod. A v případě
pěkného počasí je možno využít přilehlého parku a cest kolem Labe k procházkám, anebo k bruslení. Na
všechny uvedené akce Vás srdečně zveme.

Nenechte si ujít

páteční přednášku na téma

Internetový prodej kontaktních čoček.

Přednáška začíná v 17.50.

Letos lze k již tradičním akcím přiřadit Soutěž o nejlepší studentský příspěvek – Jak jistě všichni víte,
je nedělní ranní blok věnován studentským příspěvkům. Již po třetí proběhne soutěž o Nejlepší studentský
příspěvek. Na průběh soutěže bude dohlížet odborná porota pod vedením prof. MUDr. Blanky Brůnové. Hlavní
cenou pro vítěze bude bezplatná účast na XV. Výročním sjezdu ČKS v roce 2008.

!

Prosíme o dochvilnost při zahájení každého přednáškového bloku

!

Valná hromada
Nejvyšším orgánem České kontaktologické společnosti je její valná hromada. Činnost společnosti můžete ovlivnit
svým aktivním přístupem. Spolurozhodujte o životě ČKS!
VH začíná v sobotu ve 14:00 hod.

Požadavky na technické parametry přednášek:
Odborné přednášky i firemní prezentace požadujeme v programu powerpoint, na nosiči CD (DVD) nebo USB klíči.
K dispozici bude i projekční zařízení overhead. Žádáme všechny přednášející aby své příspěvky předali minimálně 2 hodiny
před začátkem prezentace ( přednášky ranních bloků den předem ) v registrační místnosti.

Odpovědná osoba za ČKS: Bc. Daniel Szarvas

Upozornění
Z důvodu velkého počtu předběžně přihlášených účastníků sjezdu nemůžeme v tuto chvíli garantovat
ubytování těm, kteří se přihlásili po uzávěrce. Uzávěrka závazných přihlášek je 31.10.2007 a teprve po tomto
termínu budeme znát přesný počet účastníků, tedy i počet zbývajících míst k ubytování.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, sekretariát ČKS (tel. 296 809 220) po 1.11.2007
Požadavky na ubytování, prosím, nahlaste předem a pokud bude možné, bude k nim přihlédnuto.
Při registraci nelze již případné pozměňující požadavky akceptovat.

Těšíme se na společně strávený příjemný podzimní víkend v Nymburce.
************************************************************************
Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto firmy: CIBA Vision, Alcon, Geodis, Johnson&Johnson,
Meoph, Neomed, Oculus, Optimum Distribution, Ursapharm, Wilens

