UBYTOVANIE
Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie individuálne
cestou Turistickej informačnej kancelárie
HORNÁ NITRA
Hurbanovo námestie 47
972 01 Bojnice
Tel: 00421 46/543 03 03
e-mail: tik.bojnice@stonline.sk

Slovenská lekárska spoločnosť, SS
FBLR,
Kúpele Bojnice, a.s.

Pozvánka
na
XXIX. Zjazd SS FBLR

STRAVOVANIE
Individuálne v okolí Mestského kultúrneho strediska,
kde je dostatok stravovacích kapacít.

PARKOVANIE
V mieste ubytovania
a za Mestským kultúrnym strediskom

ZASADNUTIE VÝBORU SS FBLR
5.6.2019 o 19.00 hod.
Lysec

spojený s výstavou zdravotníckej techniky,
ktorý sa uskutoční

6. – 7. júna 2019

Vážená kolegyňa, vážený kolega
dovoľujem si Vás pozvať
na XXIX. Zjazd SS FBLR
ktorý sa uskutoční 6.-7. júna 2019
v Bojniciach
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
Hurbanovo nám. 41

Hlavné témy zjazdu
Šport a liečebná rehabilitácia
Vertebrogénne ochorenia a manipulačná terapia
Varia
V prípade vašej účasti Vás žiadame, aby Ste zaslali priložené návratky
do 26.04.2019.

Abstrakt
krátka, presná a výstižná charakteristika článku
1. Štruktúrovaný abstrakt, pôvodné práce - do 250 slov
- cieľ
- metodika
- výsledky
- záver
- kľúčové slová (vzťahujúce sa na tému článku, najviac 5 kľúčových slov)
Charakteristika kvalitného abstraktu: čo a prečo sa sledovalo (cieľ), čo a ako sa
robilo (metodika), čo sa našlo (významné výsledky), čo z toho vyplýva (závery).
2. Neštruktúrovaný abstrakt, prehľadové práce od 75 do 150 slov
Text abstraktu sa zvyčajne píše súvisle ako jeden odstavec.

Prihlášky k aktívnej účasti pošlite spolu s abstraktom
na mail: lorenz@pksturovo.sk
Zjazdový poplatok
uhradiť na účet SLS
č. ú.: SK3602000000000004532012
VS: 19 1158 046

Pre členov SS FBLR poplatok uhradený do 13.5.2019............20€
do 26.5.2019.............25€
Pre nečlenov poplatok uhradený do 13.5.2019.........................35€
do 26.5.2019.........................40€

V prípade platby na mieste jednotný poplatok pre členov aj nečlenov 45€.
Prvý autor prednášky bez poplatku.
Zmeny v uhrádzaní poplatkov sú stanovené SLS na základe najnovších
daňových zákonov.

Rámcový program
Odborné prednášky, poster, workshop
Garden party - hradí si každý účastník sám na mieste v hodnote 15€

Program Zjazdu Vám bude zaslaný poštou alebo mailom.
Tešíme sa na spoluprácu
a na Vašu účasť
na odbornom podujatí.
S pozdravom Doc.,MUDr. Karol Hornáček, PhD., prezident SS FBLR
Pozvánka a návratka dostupná aj na www.fblr.sk

