ORGANIZAČNÍ POKYNY
VII. homeopatický kongres

Vážení přátelé homeopatie,
zasíláme Vám doplňující informace týkající se VII. homeopatického kongresu, který se
bude konat ve dnech 13. až 15. dubna 2018 v Hotelu Imperial Ostrava. V hotelu bude probíhat
odborná část programu, zároveň je zde zajištěno i ubytování účastníků.
Těšíme se na inspirující kongresové setkání!
tým Akademie klasické homeopatie

Informace o akreditaci
 Česká lékárnická komora zařadila akci do systému celoživotního vzdělávání, za
absolvování celého odborného programu vám bude přiděleno 17 bodů.
 Body Vám budou připsány Českou lékárnickou komorou. Kongres je registrován pod
číslem 18357.

Registrace a ubytování
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
pátek 13. dubna od 12:00
sobota 14. dubna od 8:00
neděle 15. dubna od 8:30

UBYTOVÁNÍ
cena za jednolůžkový pokoj: 1 100 Kč
cena za dvoulůžkový pokoj: 1 400 Kč (700 Kč / osoba)
 ubytování se platí na recepci hotelu

STORNOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ
 rezervaci je možné změnit do pondělí 6. dubna 2018
 zrušení rezervace před tímto termínem není zatíženo storno poplatkem
 po tomto termínu je nutné uhradit storno poplatek (100 % z celkové částky)

PARKOVÁNÍ U HOTELU
parkoviště: 1 auto / 100 Kč za den
garáž: 1 auto/ 100 Kč za den
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SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Pátek 13. 4. 2018
17:15 - 18:15 Večeře pro neúčastníky prohlídky
19.30– 20.15 Večeře pro účastníky prohlídky
17:10– 19:15 Komentovaná projížďka Ostravou – jízda historickým autobusem
(sraz před vchodem hotelu)
Zpestření pátečního programu jsme nově připravili v retro stylu. Čeká nás
jedinečná jízda historickým autobusem Škoda 706RTO s průvodcem Jiřím
Šimonem. Trasa povede přes nejzajímavější místa Ostravy: Smetanovo náměstí –
Vysoké pece – Ruská ulice – Mírové náměstí – městské stadiony a haly – Jubilejní
kolonie – Oblouk – Hlavní třída – Svinovské mosty – pivovar – Cihelní – Havlíčkovo
nábřeží – Karolina.
Kapacita míst: 41 účastníků. Projížďku je nutné si předem rezervovat. Kdo ještě
neučinil, obratem kontaktujte p. Hrinkovou 776 879 799.

Sobota 14. 4. 2018
19:00 - 20:00 Galavečer vyhlášení ceny Homeopat roku 2018
20:00 - 00:00 Společenský večer u dobrého jídla a hudby. K tanci hraje Duo Hečkovi.

Neděle 15. 4. 2018
12:30 – 13:30 Slavnostní zakončení kongresu s vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší
přednášku kongresu a předání certifikátů o účasti.
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Doprava
VLAK

AUTO

 vystupte ve stanici „Ostrava hlavní
nádraží“
 pokračujte do centra tramvají
(linky č. 1, 2, 8), na cestu vám stačí
nejkratší 10minutová jízdenka
 vystupte na zastávce „Elektra“
(6. zastávka)
 přejděte ulici, dejte se doprava kolem
fontány a dojdete k budově hotelu (viz
mapa)

GPS souřadnice:
49°50'3.556"N, 18°17'23.539"E
adresa pro navigaci:
Hotel Imperial ****
Tyršova 6
Ostrava

ODJEZD
 nedělní kongresový program končí v 13:40
 pokud cestujete do Olomouce nebo dále do Prahy, doporučená vlaková spojení jsou
IC 1014 RegioJet (odjezd 14:27 z Ostrava hlavní nádraží), a SC 504 Pendolino (odjezd 15:17 z
Ostrava hlavní nádraží)
 pokud cestujete směr Brno, doporučené vlakové spojení je R 832 České dráhy (odjezd 14:39
z Ostrava hlavní nádraží)
 na přesun z hotelu na nádraží si vyhraďte alespoň 20 minut

Kontakt: V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží volejte na číslo
776 879 799 – Jana Hrinková.
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