Česká společnost genetických laborantů a sester
a
GHC GENETICS, s.r.o.
Vás srdečně zvou na

Celostátní konferenci ČSGLS v Praze

Místo konání:

Hotel AMARILIS, Štěpánská 18, Praha 1

Termín a čas:

18. 5. 2017 od 10 do 16 hodin

Konference bude registrována podle platné vyhlášky o kreditním systému.

Program bude sestaven z příspěvků aktivních účastníků
Předpokládaná délka příspěvku je 10 minut + 5 minut diskuse
Termín k zaslání závazné přihlášky:
Konferenční poplatek:

aktivní účast (přednášející):
pasivní účast (posluchač):
přednášející
člen ČSGLS
ostatní hosté /zahraniční

do 23. 4. 2017
do 9 .5. 2017
bez poplatku
300 Kč
400 Kč / 15 EUR

Konferenční poplatek zahrnuje vstup, oběd a 2x coffee break

Hotel Amarilis se nachází v centru Prahy, jen pár minut chůze od Václavského náměstí
Doprava do hotelu
Vlakem a MHD
Masarykovo nádraží - metro Náměstí republiky linka B směr Zličín - stanice Můstek - východ Václavské náměstí /
Vodičkova - pokračujte po po pravé straně Václavského náměstí směrem nahoru k Národnímu muzeu - po cca 50 m
zabočte vpravo do ulice Štěpánská a cca po 250 m na levé straně ulice naleznete hotel Amarilis.
Hlavní nádraží – metro Hlavní nádraží linka C směr Háje - stanice Muzeum - východ Václavské náměstí, vydejte se
po levé straně směrem od Národního muzea - odbočte vlevo do 3.ulice – Štěpánská a cca po 250 m na levé straně
ulice naleznete hotel Amarilis.
Autobusem a MHD
Autobusové nádraží Florenc - metro Florenc linka B směr Zličín - stanice Můstek - východ Václavské náměstí /
Vodičkova - pokračujte po po pravé straně Václavského náměstí směrem nahoru k Národnímu muzeu - po cca 50 m
zabočte vpravo do ulice Štěpánská a cca po 250 m na levé straně ulice naleznete hotel Amarilis.
Spojení MHD v Praze naleznete na www.dpp.cz
Autem
Z dálnice D1/ ze směru Brno:
Pokračujte po 5. května, Nuselský most, Legerova, odbočte vlevo do ulice Žitná, dále pak vpravo do ulice Štěpánská
GPS: Latitude: 50.078058 | Longitude: 14.425357
Parkování
Nejbližší parkoviště naleznete na adrese http://www.parkovanipraha1.cz/
nebo na adrese http://www.dpp.cz/parkoviste-p-r/
Ubytování
Individuálně na www.booking.com

Těšíme se na Vaši účast!
Kontaktní osoba pořadatele: Václav Uhlíř, e-mail: uhlir@ghc.cz, tel.: 602 285 983

