
Meno, priezvisko, titul (čitateľne):

      Aktívna účasť (do 29. 2. 2016)  Pasívna účasť (do 6. 5. 2016)

Názov prednášky (vrátane autorov): 

Adresa pracoviska: 

Fakturačná adresa: 

IČO:    DIČ:    Tel.:

E-mail:        Reg. číslo SLK:

Kongresový poplatok (zaškrtnite vhodnú kolónku): 

     do 15. 4. 2016 — 20 € od 15. 4. 2016 a na mieste — 30 € rádiologickí technici — 10 €
Zahrňuje účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, abstrakty, občerstvenie 
počas prestávok, obed. Platba poplatkov na mieste, pri registrácii bude možná len v hotovosti.

Týmto dávam súhlas spoločnosti 
SOLEN, s. r. o., na spracovanie 
mojich osobných údajov, uvedených 
v tomto dokumente na účel 
spracovania prihlášok a rozosielanie 
informačných e-mailov v zmysle 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a rovnako na 
poskytovanie údajov tretím osobám 
v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach. 
Tento súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať písomnou formou.
Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať 
na adresu organizátora, následne 
vám bude zaslaná zálohová faktúra. 
Organizátor: SOLEN, s. r. o., 
Ambrova 5, 831 01 Bratislava, 
e-mail: kongres@solen.sk
Telefonické prihlásenie na podujatie 
nie je možné.

Podpis

3. KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI RADIAČNEJ ONKOLÓGIE
13. – 14. máj 2016, Elizabeth hotel, Trenčín

PRIHLÁŠKA 
na podujatie

3. konferencia 
Slovenskej
spoločnosti
radiačnej
onkológie

13. – 14. máj 2016
Elizabeth hotel, Trenčín

Hlavné témy

1.  Klinická prax — vlastné výsledky

2.  Multidisciplinárna starostlivosť a spolupráca

3.  Horúce témy v radiačnej onkológii (technológie, protóny)

INFORMÁCIE



Miesto konania: 
Elizabeth hotel, Trenčín

Dátum: 
13. – 14. 5. 2016

Hlavný odborný garant: 
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Odborná garancia spoločnosti: 
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie

Odborný program 
(aktívna účasť, abstrakt prednášky): 
Prihlášku na aktívnu účasť prosíme 
poslať do 29. 2. 2016. 
e-mail: branislav.bystricky@fntn.sk
MUDr. Branislav Bystrický  
v kópii na kongres@solen.sk

Na prihlásenie stačí názov prednášky, 
abstrakt posielajte do 29. 4. 2016, 
prosíme o dodržanie štandardnej 
schémy – úvod, metódy, záver. 

Je možné prihlásiť aj poster.  
O zaradení práce do odborného 
programu budete informovaný 
e-mailom alebo telefonicky.

V rámci odborného programu 
je plánovaný paralelný blok pre 
rádiologických technikov.

Ubytovanie
Pre účastníkov podujatia sú priamo 
v hoteli Elizabeth hotel, Trenčín 
dohodnuté špeciálne ceny. Ohľadom 
rezervácie kontaktujte recepciu 
hotela +421 32 6506 111, 
recepcia@hotelelizabeth.sk. 
Pre zvýhodnenú cenu ubytovania 
treba uviesť heslo: SOLEN.

Sprievodný program
Spoločenský večer pre účastníkov  
sa uskutoční 13. 5. 2016.

Kontakt pre vystavovateľov:
Ing. Monika Liedlová
liedlova@solen.sk

Organizátor:
Solen, s. r. o.
Ambrova 5, 831 01 Bratislava
tel.: 02/5413 1365
www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
kongres@solen.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


