MEDICÍNSKA KOMISIA SHS JAMES, LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS, SPOLEČNOST
HORSKÉ MEDICÍNY ČR

SRDEČNĚ ZVOU NA

24. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ
26. – 27. 10. 2013
DO NETRADIČNÍ DESTINACE

HOTEL SASANKA, VYSOKÉ TATRY - TATRANSKÁ LOMNICE,
SLOVENSKO
Předběžný program:
Sobota 26. 10. 2013:

dopoledne - blok přednášek na téma laviny, podchlazení, omrzliny
odpoledne - praktické ukázky záchrany ve spolupráci s Horskou záchrannou službou
a Střediskem lavinové prevence při HZS
podvečer a večer – vzpomínka na kamarády, kteří nás letos tragicky opustili,
slideshow z expedic a výletů, volná diskuse
Neděle 27. 10. 2013:

dopolední blok přednášek na různá témata

Ubytování:
Hotel Sasanka (www.sasanka.sk), pod údolní stanicí kabinkové lanovky v Tatranské
Lomnici. Ubytování je možné rezervovat od 25. 10. do 28. 10. 2013, v ceně 20 Eur
za osobu a noc, včetně polopenze (dvojlůžkové pokoje se sprchou a WC). Ubytování
si účastníci zajišťují sami, přímo v hotelu. E-mail: sasanka@sasanka.sk, tel: +421
52 446 73 61 do 30. 9. 2013. Při kontaktu uveďte heslo „Pelikánův seminář“.
GPS: N 49°9'57.96", E 20°16'52.68" E

Konferenční poplatky:
Účastnický poplatek je 5 Eur, v případě aktivní účasti (vlastní přednáška) se poplatek
neplatí. Poplatky budou vybírány v místě konání konference.

Přihlášky k účasti:
Přihlášku k aktivní účasti zašlete co nejdříve, nejpozději do 30. 9. 2013. Přihláška
k aktivní účasti musí obsahovat název sdělení, autora a jeho pracoviště,
abstrakt ve Wordu – ve formátu: téma, metodika, výsledky a skutečná délka
sdělení v minutách, včetně požadované techniky (PC a datový projektor je
standard). Příspěvky zašlete na e-mail: jana.kubalova@email.cz nebo
korienok@seznam.cz
Při nejasnostech či připomínkách týkajících se vaší plánované prezentace, hlavně
délky trvání, se prosím včas obraťte na organizátory, ať je možné naplánovat
program. Prosíme také o dodržení termínu zaslání přihlášky k aktivní účasti, po tomto
termínu již nebude možné vybavit kredity pro NLZP z Česka.
Přihlášku k pasivní účasti: zašlete co nejdříve, nejpozději do 30. 9. 2013.
přihlášku zašlete na e-mail: jana.kubalova@email.cz. Vaši
závaznou přihlášku potvrdím elektronicky. V případě, že budete shánět odvoz do
Tater nebo naopak budete mít místo v autě, prosím, dejte vědět, zkusím pomoct
s organizací transportu.
Pro účastníky z ČR:

Pro účastníky ze SR:

přihlášku zašlete na e-mail: korienok@seznam.sk.

Dotazy, připomínky nebo náměty zašlete na e-maily, viz výše. Pro závaznou
přihlášku, prosím, využijte formulář v příloze.

Těšíme se na společné setkání ve Vysokých Tatrách.

