Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Česká parazitologická společnost
Slovenská parazitologická společnost

pořádají v Ledči nad Sázavou 16. 5. – 20. 5. 2016 odbornou konferenci:

„XII. české a slovenské parazitologické dny“
Místo konání a doprava: Hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou.
(Výhodná poloha uprostřed republiky, přitom nedaleko dálnice D1 u Ledče n. S. – necelou
hodinu od Prahy a 75 minut od Brna. Doprava ze železniční stanice Světlá nad Sázavou bude
v pondělí a v pátek zajištěna.)
Rámcový časový program:
Pondělí 16. 5.: Satelitní workshop SEQme Next generation sekvenování (nutno se registrovat
individuálně)
13,00 - 20,00 registrace (bude možná i v průběhu konference)
Úterý 17.5.:
8,00 – 17,00 odborný program
Středa 18.5.:
8,00 – 17,00 odborný program, 17,30 valná hromada ČPS
Čtvrtek 19.5.:
8,00 – 12,00 odborný program;
19,00 – společenský večer
Pátek 20. 5.:
ukončení konference, odjezd

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČAZL a KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.

Další informace pro účastníky:
Ubytování
Ubytování objednávejte na stránkách hotelu Luna. (www.hotelluna.cz )
Stravování
Snídaně jsou formou bufetu a jsou v ceně ubytování. Obědy a večeře si objednejte
podle přiloženého jídelního lístku.

Abstrakta
Z akce bude vydán tištěný sborník abstraktů. Dodržte prosím následující pokyny:
Jednotlivé abstrakty posílejte jako přílohu elektronické pošty nebo na disketě. Načtení
abstraktu přímo do zprávy elektronické pošty není dobrý nápad: často to zničí diakritiku.
Přílohu nazvěte příjmením prvního autora bez diakritiky (např: horak.doc), předejdete tak
případným chybám při kompilaci. Abstrakty zaslané po 10.4. 2016 nebudou ve sborníku
otištěny.
Formát a rozsah: Maximálně 1 stránka A4 formátu, psát v Microsoft Word, písmem
Times New Roman 12. Řádkování jednoduché, ve formátu odstavce nastavit odsazení prvního
řádku o 1,25 cm. Vzhled stránky: 210 x 297 mm (= A4), okraje horní - 2.5 cm, dolní - 2.5 cm,
levý - 2.5 cm, pravý - 2.5 cm, u hřbetu - 0 cm. Po zkušenostech z minulých akcí důrazně
žádáme nepřekračovat povolený rozsah: v takových případech bude otištěna pouze
první stránka abstraktu.
Prosíme, abyste nepoužívali různé sofistikované formátování, šablony a styly: zdržuje
to při kompilaci finálního dokumentu. Tedy: v nastavení stylu bude buď "normální" nebo
"základní text".
Doporučení pro ty, kterým by výše uvedené pokyny činily potíže: Načtěte dokument
VZOR.doc a pouze nahraďte uvedený text svým textem. VZOR také slouží k sjednocení
hlavičky abstraktu.
Za organizační výbor a výbor ČPS: doc.RNDr.Oleg Ditrich, CSc.

Vyplněnou závaznou přihlášku a abstrakt zašlete elektronicky jako přílohu na adresu
casio@paru.cas.cz

do 10. dubna 2016

