
FUTURUM  OPHTHALMOLOGICUM  2018 

 

Závazná přihláška pro účastníky 
 

 
 POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! 

 

Místo konání: 
Hotel HORIZONT 

Velká Pláň 141 
         542 21 Pec pod Sněžkou 

 
 
Vzdělávací akce je pořádána organizační složkou ČLS JEP podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK jako akce 
s charakterem postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 
kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. 
 
 
Pořadatel: 
Česká oftalmologická společnost a Oční klinika Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

               
Organizátor:                                                                                          Kontaktní osoba: Liběna Jelínková 
Carl Zeiss spol. s r.o                                                                                       Mobil: +420 725 802 714  
Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5                                                                 Tel./fax: +420 233 101 231/223 
Společnost zapsána v OR vedeném                                                                E mail: libena.jelinkova@zeiss.com 
 u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 19868   
      
              
 

Potvrzený originál přihlášky vyplněný ve všech bodech je závazným dokladem a účastník 
se jeho podpisem zavazuje zaplatit jím specifikovanou a potvrzenou částku na základě 

faktury/daňového dokladu, který bude po skončení akce účastníkovi vystaven a odeslán na 
kontaktní adresu. Platba v hotovosti na místě není možná. 

 
Platba bude provedena  na účet firmy Carl Zeiss spol. s r.o. 

 Číslo účtu bude specifikováno  na účastníkem obdrženém daňovém dokladu/faktuře.  
 

Vyplněný a potvrzený formulář přihlášky zašlete prosím poštou, emailem nebo faxem na 
adresu Carl Zeiss s.r.o., Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5 

 Email: libena.jelinkova@zeiss.com, Fax: +420 233 101 223 
 
  Uzávěrka registrací je 20. 3. 2018. 
 
 

 

FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 
20. – 21. 4. 2018 



FUTURUM  OPHTHALMOLOGICUM  2018 

 

 

Účastník kongresu 

 
 

 
 

 
Registrační poplatek 

(ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH) 
 

Kontaktní adresa: 
 
 
Jméno, příjmení………………………………………………………………………………………………… 
 
Ulice, č. p./č. orientační………………………………………………………………………………………. 
 
Město..……………………………………………………………………………… PSČ…………………… 
 
Telefon…………..………………………………. E-mail…………..………………………………………... 
 
 
 
Fakturační  adresa: 
 
 
Jméno, příjmení/Firma …………………………….……………………..…………………………………. 
 
Ulice, č. p./č. orientační………………………………………………………………………………………. 
 
Město..……………………………………………………………………………… PSČ…………………… 
 
IČ/DIČ ………………………………………………………..  
 
Telefon…………..………………………………. E-mail…………..………………………………………... 
 
 

Registrace       do 31.12.2017        1.1. -  28.2.2018     1.3. -  20. 3. 2018 
 
Plná registrace/1 os./ 
jednolůžkový pokoj*    2600,-       3300,-    3800,- 
 
Plná registrace/1 os./ 
dvoulůžkový pokoj*    2000,-       2700,-    3200,- 
 
Pouze odborný program/** .    500,-         750,-                 1000,- 
 
Doprovázející osoba        2000,-       2000,-                               2000,- 
(není aktivním účastníkem FO 2018) 
  
 



FUTURUM  OPHTHALMOLOGICUM  2018 

 

 
 

Objednávám (prosíme zaškrtnout variantu a vyplnit částku): 
 
 
 
            Částka Kč/bez DPH 

Plná registrace/1 os/jednolůžkový pokoj    ANO □  NE □  ….. 
Plná registrace/1 os/dvoulůžkový pokoj    ANO □  NE □  ….. 

Pouze odborný program/**  .   ANO □  NE □  ….. 

Doprovázející osoba      ANO □  NE □  ….. 
(není aktivním účastníkem FO 2018) 
 

Cena celkem           ….. 
 
 
Datum a místo: ………………………………………                    Podpis a razítko: ………………………………………… 

 
  
*Plná registrace – poplatek zahrnuje: 
 
  -  volný vstup na odborný program vzdělávací akce 

-  ubytování 20. – 21. 4. 2018, standardně  ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaně 
   (Pozn.: ubytování pouze 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji je možné, viz výše uvedený poplatek označený  
  „Plná registrace/1 os/jednolůžkový pokoj“) 

  -  coffe break v době konání vzdělávací akce  
  -  oběd dne 21. 4. 2018  

 
 
**Pouze odborný program – poplatek zahrnuje: 
 
  -  volný vstup na odborný program vzdělávací akce 
  -  coffe break v době konání vzdělávací akce  
   
 
Vzdělávací akce je pořádána organizační složkou ČLS JEP podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK jako akce s charakterem 
postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního 
vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


