II. ročník Pediatrické konference

„Pohybem k životu“
Termín a místo konání:

8. 2. – 9. 2. 2018, Wellness hotel Panorama, Blansko, registrace od 8.00 hod.
Pořádající:

Jihomoravské dětské léčebny, p.o.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
a je ohodnocena kredity pro lékaře a certifikátem pro nelékařské zdravotníky

Jednotlivé bloky:
8. 2. 2018

I. blok
II. blok

9.00 – 13.00 hod.
13.30 – 18.00 hod.

Skoliózy i něco navíc
Speleoterapie pro každého

9. 2. 2018

III. blok

9.00 – 11.30 hod.

Obezita dětí a dospívajících v praxi

Ve čtvrtek 9. 2. 2018 v 10.00 hod. proběhne losování atraktivních cen.
Po každém bloku bude odměněna nejzajímavější diskuzní otázka.
Poplatek za jeden den		
8. 2. 2018
9. 2. 2018

pro lékaře
600 Kč
300 Kč

nelékaře
400 Kč
200 Kč

Poplatek za dva dny		
8. 2. – 9. 2. 2018

pro lékaře
800 Kč

nelékaře
500 Kč		

Společenský večer

200 Kč

8. 2. 2018

Doplňkový program 8. 2. 2018

(Možnosti se budou odvíjet od vašeho zájmu, prosím v případě zájmu zaškrtněte.)

❍

Bemer terapie – budete mít možnost využít během celého dne
(zdarma, vhodný dvoudenní cyklus – možné zopakovat i 9. 2.)

❍

Wellness procedury v hotelu 16.00 – 20.00 hod., cena 250 Kč/2 hod.
(finská sauna, parní sauna, infrasauna, bazén s whirlpoolem)

❍
❍

Prohlídka Císařské jeskyně po 18.00 hod., akustickou atmosféru umocní klasická hudba
Společenský večer od 20.00 hod. s ochutnávkou vína a cimbálkou k poslechu a tanci

Doplňkový program 9. 2. 2018

❍

Bemer terapie – možnost využití během dopoledne (doporučuje se opakování po prvním dni, zdarma)

Ubytování si účastníci rezervují a hradí sami.
Kontaktní údaje pro rezervaci ubytování:
Wellness hotel Panorama, recepce@hotelpanorama.cz, tel.: 516 418 111
Aktuální ceník pro rok 2018 je:

Jednolůžkový pokoj Classic
Dvoulůžkový pokoj Classic
Jednolůžkový pokoj Superior
Dvoulůžkový pokoj Superior

1390,-/ noc se snídaní
1940,-/ noc se snídaní
1690,-/ noc se snídaní
2280,-/noc se snídaní

Pro účastníky konference je domluvená 15 % sleva. Prosím uvádějte při rezervaci heslo KONFERENCE.
Prosíme o potvrzení účasti do 31. 1. 2018 (kvůli většímu zájmu doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve).
Je možné se zaregistrovat přímo na webových stránkách www.detskelecebny.cz/kretin nebo přímo e-mailem:
info@detskelecebny.cz, oujezdska@detskelecebny.cz
Poplatek uhraďte bankovním převodem na účet 174-433004664/0600, v.s. 201802 do zprávy pro příjemce uveďte
Vaše jméno. Uhrazený účastnický poplatek nebude při neúčasti vrácen.

