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POZVÁNKA NA KONFERENCI 

V. mezinárodní konference



Vážené dámy a pánové,

 dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozvala k účasti na V. mezinárodní 
konferenci „Bioimplantologie 2013“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2013 v hotelu Holiday Inn v Brně.

 Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Kmenové buňky, Somatobuněčná terapie, Tkáňové inženýrství, Buněčné 
a tkáňové transplantáty, Validace a jejich úskalí a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Našim cílem je 
uspořádat vědeckou konferenci a zároveň i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány 
nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou panelových diskuzí.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností 
a aktivitou ke kvalitnímu programu konference, což významně přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové 
spolupráci. 

    Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

MUDr. Barbara Kubešová 
za programový výbor konference



Všeobecné informace
Místo konání Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, 602 00 Brno /naproti areálu BVV/.

Registrační poplatky Lékaři do 4. 4. 2013 Kč 1 400,- Na místě Kč 1 600,- 
NLZP do 4. 4. 2013 Kč    900,- Na místě Kč 1 100,- 
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce,  
vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.

Akreditace konference Konference bude akreditována u České lékařské komory, Komory vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků ve zdravotnictví a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků dle 
platných předpisů.

Důležitá data Registrace k aktivní účasti (autoři přednášky, posteru) bude ukončena dne 4. března 2013 
Registrace k pasivní účasti (posluchači) bude ukončena dne 4. dubna 2013.

Kontakt SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Kounicova 13, 602 00 Brno,  
Tel., Fax: +420 549 123 256, E-mail: a.martinek@symma.cz




