
  

   

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče 
ČLS JEP 

Česká asociace sester 
a společnost Forsapi kongres,s.r.o. 

 

 
 

pořádají: 

XXVII. SYMPOZIUM 

 O MORFOLOGII A FUNKCI STŘEVA 

 
Staré Splavy, konferenční centrum hotelu Bezděz 

6. – 8. 10. 2021 

 
 

Vážení přátelé, 

      organizační a programový výbor si Vás dovoluje pozvat k účasti na   

 

XXVII. sympoziu o morfologii a funkci střeva, 

které se bude konat ve dnech 

6. – 8. 10. 2021 v konferenčním centru hotelu Bezděz ve Starých 

Splavech. 

 

Místo konání a registrace účastníků 

6. 10. - 8. 10. 2021 

Konferenční centrum - hotel Bezděz, Lázeňský Vrch 216, 

471 63 Staré Splavy 

Organizační a programový výbor sympozia 

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. 
Přednosta Interní kliniky 3. LF UK a TN 

 

Tel.: +420 602 372 712,  

e-mail: pilarova@forsapikongres.cz 

mailto:pilarova@forsapikongres.cz


  

 

Obecné informace 

Kongres bude garantován vědeckou radou ČLS JEP a bude započítán do 

systému postgraduálního vzdělávání lékařů. 

 

Lékař: certifikát, sestra: certifikát – Kongres je zapojen do dalšího 

vzdělávání lékařů. Body jsou přiděleny podle nové vyhlášky. 

 

Platby 

Registrační poplatky a ubytování je možno hradit: 

       

1. Převodním příkazem na účet organizátora sympozia – firma 

          Forsapi kongres, s.r.o. – č.ú. 2949161002/5500 

          Variabilní symbol  Vám bude zaslán po registraci online 

 

Online registrace zde: https://forsapikongres.cz/akce/xxvii-

sympozium-o-morfologii-a-funkci-streva/ 

 

2. Při registraci (není možno platit kartou) 

Závazné přihlášení probíhá prostřednictvím registračního formuláře na 

našich webových stránkách a je nutno vyplnit jej nejpozději do 30. 9. 2021.  

 

Stravování 

Snídaně je v ceně ubytování hotelu. 

Objednaný oběd lze zakoupit u registrace.  

Káva a minerálka bude podávána o přestávkách.   

 

Storno účasti 

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně. 

Při zrušení účasti do 2. 10. 2021 vrátí organizátor kongresu 100 % hodnoty 

zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku 

vrátit. 

 

Ubytování 

Nabízíme rezervaci ubytování v hotelu Bezděz. 

Při zrušení objednaného ubytování platí storno podmínky daného hotelu! 

Podmínkou zajištění ubytování je včasné odeslání vyplněné závazné 

přihlášky mailem. Ubytování vyřizuje organizátor kongresu – firma 

 Forsapi kongres,s.r.o 

 

Uzávěrka přihlášek a abstrakt. 

 

 

 

 

10. 9. 2021 abstrakta 

30. 9. 2021 přihlášky 

 

 



  

 

 

Účastnický poplatek (včetně DPH):  

Kategorie účastníků – prezenční účast     

Dvoudenní účast   1700,-Kč                     

Jednodenní účast     900,-Kč               

Doprovodná osoba účastnící se   

večeře       1700,-Kč     

Děti 12 -18 let účastnící se večeře        1200,-Kč    

Děti 4 – 11 let účastnící se večeře         900,-Kč 

 

Distanční účast 

Online stream      300,-Kč  

                          
 

 

Obědy: – 250 Kč/porce 

Obědy lze zrušit do 6. 10. 2021 

V opačném případě budeme trvat na jejich odběru a zaplacení při registraci. 

 

Ubytování – úhrada možná organizátorovi v místě konání sympozia v 

hotovosti, nebo v předstihu bezhotovostním převodem na účet 

organizátora. 

Ubytování i kongresový poplatek není možné platit při registraci kartou. 

 

 

Ceny ubytování: 

 

jednolůžkový pokoj 1 460,-Kč/den 

dvoulůžkový pokoj 2 140,-Kč/den   

třílůžkový pokoj 2 940,-Kč/den 

 

*všechny ceny uvedeny včetně DPH 

 

Při zrušení objednaného ubytování platí storno podmínky daného hotelu! 

 

 

 KONGRES ORGANIZUJE FORSAPI KONGRES, S. R. O. 

Rasošky 82 

55221 Rasošky 

Kontakt:602 372 712 

www.forsapikongres.cz 

pilarova@forsapikongres.cz 

 

http://www.forsapikongres.cz/
mailto:pilarova@forsapikongres.cz

