
 
Kolorektální karcinom - problém nás všech  
Centrum Babylon 
Nitranská 1, 460 12 Liberec 
13. a 14. září 2007 
 
Informace pro účastníky 
 
Konferen ční poplatek 
Konferenční poplatek uhraďte přiloženou složenkou nebo bezhotovostním převodem u ČSOB Praha 2,  
č.ú. 163472803/0300. 
Lékaři: Konferenční poplatek činí  u lékařů 400,- Kč/den, resp. 800,- Kč za oba dny při úhradě složenkou. Při úhradě 
poplatku při registraci bude jeho výše  450,- Kč za jeden a  850,- Kč za oba dny. 
Sestry:  Konferenční poplatek činí u sester 200,- Kč/den, resp. 400,- Kč za oba dny při úhradě složenkou Při úhradě 
poplatku při registraci bude jeho výše  250,- Kč za jeden a  450,- Kč za oba dny. 
 
Registrace 
Registrace účastníků bude probíhat dne 13.9.2007  od 9,00 hodin v přízemí hotelu Babylon. Od hotelové recepce 
bude k dispozici navigace k registraci a do obou sálů, kde bude konference probíhat. Při registraci obdrží každý 
účastník konferenční tašku se souhrnem abstrakt, jmenovku a kartu, která mu umožní po dobu konference používat 
hotelové výtahy a pozvánku na společenský večer. 
 
Program 
Odborný program bude zahájen 13.9.2007 v 10,00 hodin společnou sekcí pro lékaře i sestry (Kongresový sál). Po 
obědě 13.9. 2007 a dopoledne 14.9. 2007 bude program pro lékaře pokračovat v Kongresovém sále a sesterská 
sekce se přesune do Konferenčního sálu. 
 
Stravování 
Po oba dva dny je zajištěno občerstvení o přestávkách a oběd formou teplého bufetu. Stravenky obdržíte při 
registraci. 
 
Společenský ve čer 
Společenský večer se bude konat prostorách Gold Clubu Babylon dne 13.9.2007 od 20,00 hodin. Občerstvení bude 
podáváno formou rautu a bude zahrnovat nealkoholické nápoje, kávu, pivo a víno. K tanci a poslechu Vám zahraje 
skupina Džek Džak. Pozvánku na společenský večer obdržíte při registraci. 
 
Ubytování a parkování 
Ubytování se snídaní pro lékaře je zajištěno v hotelu Babylon****  , Nitranská 1, 460 12 Liberec. Dvoulůžkový pokoj 
single use 1 800,- Kč/noc vč. DPH, dvoulůžkový pokoj double use 2 600,- Kč/noc vč. DPH.  
Ubytování se snídaní pro sestry je zajištěno v hotelu Liberec*** , Náměstí F.X.Šaldy 1345, 460 01 Liberec. 
Dvoulůžkový pokoj double use 950,- Kč/noc vč. DPH.  
Parkování je zajištěno v garážích hotelu Babylon. Pro hosty ubytované přímo v hotelu je parkování v ceně, pro ostatní 
za 50,- Kč/den. Zdarma je také možné zaparkovat na parkovišti naproti vchodu do Zábavního centra Babylon. 
Ubytování je třeba závazně potvrdit agentuře Logo Blue nejpozději do 30.7.2007 – na základě Vašeho potvrzení Vám 
bude zaslána faktura, kterou je nutno uhradit do 12.8.2007. Po tomto termínu jsme Vám v případě neúčasti nuceni 
účtovat stornopoplatky ve výši uvedené v tabulce: 
 
Počet dnů před příjezdem Výše stornopolatk ů 
30 a více Bez poplatku 
29 – 21 30% z objednaného ubytování 
20 – 7 80% z objednaného ubytování 
6 – 3 100% z objednaného ubytování 
3 a méně 100% z objednaného ubytování 
 
Agentura Logo Blue 
MUDr. Daniela Vítková 
mobil: 606 26 24 12 
Jugoslávská 15, 120 00 Praha 2 
e-mail: logoblue@logoblue.cz 
tel.: 222 510 089, fax: 222 510 371 


