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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
DATUM KONÁNÍ
10.–13. 10. 2018

MÍSTO KONÁNÍ
a. s. Veletrhy Brno – Kongresový pavilon E
Výstaviště 1, 647 00 Brno (4. brána, pavilon E)
GPS: 49°11‘4.89“N, 16°34‘55.61“E

REGISTRACE
Při příchodu do kongresového pavilonu E se prosím zaregistrujte, obdržíte od nás veškeré kongresové materiály
a visačku. Upozorňujeme, že bez visačky nebude vstup povolen a je nutné ji nosit po celou dobu akce.
Děkujeme za pochopení.
10.–12. 10. 2018 bude registrace umístěna ve vstupní hale pavilonu E
– středa 10. 10. 2018 (14.30–20.00)
– čtvrtek 11. 10. 2018 (7.30–18.00)
– pátek 12. 10. 2018 (7.30–18.00)
13. 10. 2018 bude registrace na Postgraduální kurz umístěna v přízemí hotelu Voroněž (7.15–10.00)

REGISTRAČNÍ POPLATEK A JEHO ÚHRADA
Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:
– účast na odborném programu a tiskové materiály včetně sborníku abstrakt a programu sjezdu,
– certifikát o absolvování vzdělávací akce,
– vstup na doprovodnou expozici firem,
– 21 % DPH.
Pokud Vám do dnešního dne nedorazily podklady k platbě, zkontrolujte si prosím email, který jste zadali při
registraci, a to včetně nevyžádané pošty. Faktury byly odeslány z adresy brablecova@solen.cz
V případě dotazů týkajících se fakturace prosím kontaktujte paní Elišku Pančochovou na výše uvedený
email nebo telefonní číslo + 420 607 190 210. Předem registrovaní účastníci mohou poplatek
i doprovodný program uhradit také v hotovosti při registraci bez jakéhokoliv navýšení.

CERTIFIKÁTY
Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány v prostorách registrace (vstupní hala pavilonu E) v pátek 12. 10.
od 13.00 do 18.00 hodin. Certifikáty o absolvování postgraduálního kurzu budou vydávány v sobotu 13. 10.
v přízemí hotelu Voroněž po skončení programu.

ODBORNÝ PROGRAM
Viz příloha. Upozorňujeme, že může dojít k drobným časovým posunům, nejaktuálnější program vždy na
www.csaki‑sjezd.cz.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Středa / 10. 10. / cena: 300 Kč / Kongresový pavilon E
18.30–20.00 Uvítací večer s občerstvením
od 20.00		
Koncert HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Čtvrtek / 11. 10. / cena: 100 Kč
Komentované prohlídky Vily Tugendhat
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA k Vile Tugendhat a zpět je zajištěna od hotelu Voroněž
(odjezdy průběžně mezi 16.30–21.30). Informace a časy odjezdů naleznete
na vstupence, která Vám bude vydána při registraci – v případě, že jste si prohlídku
předem objednali.
Je nám líto, ale kapacitní možnosti Vily Tugendhat neumožňují
další prodej vstupenek, všechny prohlídkové časy jsou vyprodány.
Pátek / 12. 10. / cena: 400 Kč
Společenský večer na hotelu Voroněž
od 19.00		Občerstvení formou rautu
Ochutnávka vín – Vinařství LAHOFER
Duo Hrášek – klavír & housle / David Mašek, Pavel Hrala
od 20.30		Koncert kapely The 6 Fireballs
Disco show – DJ Michal Seidl
Vstupenky na doprovodný program lze zakoupit také v místě konání (do naplnění kapacity).
Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery sjezdu.

STRAVOVÁNÍ
Během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky bude zajištěno občerstvení formou coffee breaku.
Obědy
Účastníci, kteří si při předem zakoupili oběd na čtvrtek 11. 10. nebo pátek 12. 10., obdrží obědové stravenky při
registraci. Obědy budou vydávány v blízkém hotelu Holiday Inn v čase 11.00–15.00 hodin. Obědy jsou formou
bufetu (výběr ze 4 hlavních chodů přímo na místě, podrobněji ZDE – www.csaki-sjezd.cz). Nejkratší cesta do hotelu
je přes vstupní halu pavilonu E.
Pokud jste si obědy nezakoupili nebo Vám nabídka nevyhovuje, doporučujeme navštívit některou z blízkých
restaurací:
– Buffalo American Steakhouse (150 m) – www.restauracebuffalo.cz
– Orea Hotel Voroněž (350 m) – www.oreahotelvoronez.cz/cz/restaurace

UBYTOVÁNÍ
Pokud jste si doposud ubytování nerezervovali, aktuálně ještě máme v blízkých hotelech několik málo volných
pokojů. V případě zájmu můžete kontaktovat paní Elišku Pančochovou (+ 420 607 190 210, registrace@solen.cz),
která Vám sdělí bližší informace o případných volných kapacitách.
Informace k jednotlivým hotelům včetně orientační mapky naleznete ZDE – www.csaki-sjezd.cz.

MÍSTNÍ DOPRAVA
Z Mendlova náměstí nebo z autobusového nádraží autobusovou linkou č. 44.
Více informací o příjezdových trasách a dopravě naleznete ZDE – www.bvv.cz/navstevnici/doprava.

PARKOVÁNÍ
➊ PARKOVIŠTĚ U HOTELU HOLIDAY INN
V případě, že máte zajištěné ubytování v hotelu Holiday Inn, doporučujeme využít hotelové parkoviště
(pouze pro ubytované hosty, informace a platba na recepci).
➋ PARKOVIŠTĚ U HOTELU VORONĚŽ 2
V případě, že máte zajištěné ubytování v hotelu Voroněž 1 nebo 2, doporučujeme využít hotelové parkoviště,
které se nachází vedle Hotelu Voroněž 2 (pouze pro ubytované hosty, informace a platba na recepci).
➌ EXPOPARKING
Krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu E (vedle brány č. 4) – cena 20 Kč/h.
Adresa: Křížkovského 51, 647 00 Brno. GPS: 49°11‘4.89“N, 16°34‘55.61“E
➍ ULICE KŘÍŽKOVSKÉHO
Parkování podél oploceného areálu výstaviště (naproti hotelu Voroněž) spravováno, a. s. Veletrhy Brno.
Cena 150 Kč/den. GPS: 49°11‘6.465“N, 16°34‘58.609“E
Kongresový pavilon E – místo konání
Parkoviště u hotelu Holiday Inn
Parkoviště u hotelu Voroněž 2
Ostatní parkoviště

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT!
SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
Manažer sjezdu: Ing. Aleš Darebník, +420 777 714 671, darebnik@solen.cz
Organizační zajištění: Mgr. Vendula Pávková, +420 777 714 679, pavkova@solen.cz
Výstavní plochy/firemní sympozia: Mgr. Martin Jíša, +420 734 567 855, jisa@solen.cz
Registrace a ubytování: Eliška Pančochová, DiS., +420 607 190 210, pancochova@solen.cz
Aktivní účast: Mgr. Hana Kaprálová, +420 777 557 411, kapralova@solen.cz

