
 

 

 

II. Informace 

Vážené kolegyně, kolegové, 

předáváme Vám podrobné informace k organizaci letošních 55. dnů nukleární medicíny pořádané 

výborem České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP, z.s. Veškeré informace v nejbližších dnech 

najdete na webu 55. dnů nukleární medicíny www.dnynm.cz a budou paralelně zveřejňovány i na 

webu ČSNM. 

 

Termín akce:   19.9. - 21.9.2018   

 

Místo konání:   Hotel Galant Mikulov, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov 

 

Registrace:  19.9. od 11 hod. a poté celou dobu konání kongresu    

 

Předběžný program:  19.9.2017  13.00 zahájení, úvodní slovo 13.20 – 17.30 odborný program 

20.9.2017  08.30 – 12.30  13:30 – 17:30 odborný program 

22.9.2017  08.30 – 12.30 odborný program 

Součástí odborného programu budou firemní sdělení, výstava dodavatelů pro nukleární medicínu, 

laboratorní techniku a dalších, přestávky na kávu a občerstvení. 

 

Odborný program: kongresový sál Aurelius hotelu Galant 

kongresový sál Pálava hotelu Galant 

 

Doprovodný program: 300,- Kč: 

středa 19.9.2018: Společenský večer      

čtvrtek 20.9.2018: Turistika po okolí Mikulova 
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Výstava firem, přestávky na kávu: Restaurace Lobby, sál Sauvignon 

Obědy/večeře:   restaurace Bellevue a Pub 

obědy formou menu (19.9. a 21.9.) zájemci si hradí sami 

výběr obědů ve formě menu součástí registračního systému 

oběd formou bufetu (20.9.) hrazeno pořadatelem 

večeře formou bufetu (19.9. a 20.9.) hrazeno pořadatelem 

 

Ubytování:   Hotel Galant Mikulov, Mlýnská 739/2, 692 01 Mikulov 

Hotel Volárik Mikulov, 22. dubna 1000/28, 692 01 Mikulov 

Hotel Aurelius Mikulov, Pod Platanem 10, 692 01 Mikulov 

Boutique Hotel Tanzberg Mikulov, Husova 331/8, 692 01 Mikulov 

Hotel Templ Mikulov, Husova 305/50, 692 01 Mikulov 

 

Včasná registrace do 30.6.2018: Ceny dle kategorií najdete webových stránkách 

http://dnynm.cz/poplatky 

 

Registrace: registrace na 55. dny nukleární medicíny sekce ČSNM probíhá výhradně online přes 

registrační formulář na stránkách www.dnynm.cz 

záložka „Registrace“ (účastnický poplatek, ubytování, doprovodný program, 

příjezdové a odjezdové menu) 

platí pro účastníky jak z řad odborné veřejnosti, tak pro vystavující firmy a 

jejich účastníky 

registrovat se je možné do 17.9.2018 

Přihláška k aktivní účasti: odborná veřejnost a odborná firemní sdělení 

Prosíme, vybrat "aktivní účast" a "uvést název odborného sdělení", při 

registraci. 

Přihlášku k aktivní účasti zasílejte přes registrační systém do 31.5.2018. 
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Abstrakt odborného sdělení a posteru: 

Word, délka. 250 slov (kromě autorů, pracovišť a názvu) členění na Úvod, 

Materiál a metody, Výsledky, Závěr odesílejte do 20.5.2018 na e-mail: 

info@pharma-pm.cz 

 

Potvrzení o účasti včetně kreditních bodů pro kontinuální vzdělávání bude registrovaným účastníkům  

vydáváno v pátek od 10 do 13 hodin. 

 

Kontakt na organizátory: PHARMA Product Management s.r.o., Albertova 859, Hradec Králové 

Pavel Kudr, Zuzana Buštíková 

Tel: 777 753 360, 777 055 624 

e-mail: pavel.kudr@pharma –pm.cz, info@pharma-pm.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Za organizační výbor: MUDr. Martin Havel 

MUDr. Petr Libus 

MUDr. Otto Lang, Ph.D. 
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