Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Pozvánka
na

6. odbornou konferenci KZ ZZS ČR
na téma
Problémy ZZS v ČR a hledání východisek
aneb
"Amatéři soupeří, profesionálové spolupracují"

dne

28. 3. 2014

Místo: Olomouc - Hesperia Hotel***

Předpokládaný program 6. odborná konference KZ ZZS ČR

09,00 – 09,45 hod.

registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)

09,45 – 10,00 hod.

zahájení konference a přivítání hostí

10,00 – 11,00 hod.

I. blok přednášek – postavení lékaře v systému ZZS ČR

11,00 – 12,15 hod.

panelová diskuze k I. bloku přednášek

12,15 – 13,30 hod.

13,30 – 14,30 hod.

přestávka na oběd

II. blok přednášek – postavení zdravotnického záchranáře/všeobecné
sestry v systému ZZS ČR

14,30 – 15,15 hod.

15,15 – 15,30 hod.

panelová diskuze k II. bloku přednášek

přestávka

15,30 – 16,00 hod.

III. blok přednášek – postavení řidiče ZZS v systému ZZS ČR

16,00 – 16,30 hod.

diskuze k III. bloku přednášek

16,30 – 16,45 hod.

přestávka s občerstvením (coffeebreak)

16,45 – 17,45 hod.

IV. blok přednášek – paradoxní situace

17,45 – 18,00 hod.

diskuze k IV. bloku přednášek

18,00 hod.

závěr konference

19,00 – 01,00 hod. společenský večer s rautem

Bližší harmonogram a seznam přednášek a přednášejících bude upřesněn cca 14 dní před akcí. Už nyní
ale předestíráme, že na konferenci budeme zvát mnoho velmi zajímavých hostí z oblasti ZZS, PNP, MZ
ČR, Zdravotního výboru PS PČR, Asociace krajů a další, se kterými bychom měli nalézt východiska pro
zlepšení postavení ZZS a jejich zaměstnanců.
Pro NLZP bude konference ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání dle platné legislativy jak pro
aktivní, tak i pro pasivní účastníky konference.

Organizační pokyny:
1.

Od 1. 3. 2014 se na konferenci mohou registrovat i NEČLENOVÉ KZ ZZS ČR a letos i lékaři.
Registraci provedou na email konference@komorazachranaru.cz zašlou vyplněný FORMULÁŘ
PŘIHLÁŠKY na 6. odbornou konferenci a provedou platbu konferenčního poplatku a případného
nocležného dle počtu objednaných noclehů.

2.

Registrace bude brána jako závazná a bude potvrzena až po uhrazení poplatku za
konferenci a ubytování!!!

3.

Poplatek konference pro nečleny KZ ZZS ČR jsme stanovili částkou 699,- Kč (499,- Kč
konference a 200,- Kč společenský večer) + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - účastníci mají
v ceně 699,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek, 2 x coffeebreak, 1 x oběd,
společenský večer s rautem a hotelové služby.
Formulář pro přihlášení nečlena KZ ZZS ČR na konferenci je on-line v hlavní aktualitě na
webu KZ ZZS ČR www.komorazachranaru.cz a www.komorazachranaru.eu

4.

Ceník konference a platby

Nečlen KZ ZZS ČR:
a) účast na konferenci bez společenského večera* 499,- Kč + ubytování se snídaní *650,- Kč/noc.
b) účast na konferenci + společenský večer 699,- Kč + ubytování se snídaní *650,- Kč/noc.
*Možnost bez společenského večera je určena zejména pro ty, kterým bude účast na vzdělávací akci
hradit zaměstnavatel nebo škola. Společenský večer si pak účastník může jednoduše doplatit sám poté,
co mu konferenční poplatek zaměstnavatel nebo škola uhradí.
*Cena je proti běžnému ceníku hotelu pro účastníky konference snížena o 25%, ale pouze za
předpokladu objednání a uhrazení nocležného přes KZ ZZS ČR.

Platbu lze provést dvěma způsoby:
a) klasicky na účet KZ ZZS ČR č. ú.: 35-5931400267/0100, variabilní symbol 282932014
b) ON-LINE systémem PayU na hlavní stránce webu komory

Stornopoplatky:
a) storno do 15. 3. 2014 návrat 25% z celkové uhrazené částky
b) storno po 15. 3. 2014 návrat 10% z celkové uhrazené částky

Vedení KZ ZZS ČR srdečně zve a těší se na osobní setkání

