Vážení účastníci České ORL akademie,
děkujeme Vám za registraci na tuto odbornou akci, která se koná ve dnech 1. a 2. 10. 2021 na Univerzitě Palackého v Olomouci ve velké posluchárně Staré budovy Teoretických ústavů LF UPOL.
Níže Vám zasíláme několik užitečných informací.

Místo konání
Univerzita Palackého v Olomouci
Velká posluchárna Staré budovy Teoretických ústavů LF UPOL
Hněvotínská 3, Olomouc
Web akce je dostupný zde.

Parkování
K parkování se dá využít střední a dolní patro parkoviště u nemocnice (zelené kolečko).
Na parkoviště Lékařské fakulty je nutno odbočit ještě před vjezdem do FN (červené kolečko).
Plánek prostor

Více informací naleznete zde.

Registrace
Registrační přepážka bude otevřena v těchto časech:
pátek 1. 10. 2021

10.00–18.30

sobota 2. 10. 2021

07.30–13.00

Registrační poplatek zahrnuje:
 vstup na odborný program
 vstup na výstavu
 finální program
 kávové přestávky

Časový harmonogram
Oficiální zahájení kongresu proběhne 1. 10. 2021 ve 12.00–12.15.
Odborný program je k dispozici zde.

Společenský večer
Datum: pátek 1. 10. 2021
Čas: 20.00–24.00
Místo: restaurace Benada Clarion Congress Hotel
Cena vstupenky: 500 Kč – možnost dokoupení i na registrační přepážce
Občerstvení bude zajištěnou formou rautu a k poslechu a tanci bude hrát DJ.

Nejlepší poster české ORL akademie
Všichni účastníci budou mít možnost hlasovat o nejlepší poster České ORL akademie. Při registraci obdržíte 4
samolepky, které nalepíte na Vámi vybrané čtyři nejlepší vystavené postery.

Bezpečná akce
Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož nařízení vlády zakazuje
pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích.
Účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek a prokázat se s potvrzením na registrační přepážce:
 doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
 doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (testy na registraci neposkytujeme)
 doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede
dnem konání kongresu
 aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín,
první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Certifikát si můžete nahrát do aplikace Tečka.
Další informace naleznete zde.

Potvrzení o účasti
Vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena 12 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID vzdělávací akce 100118). Potvrzení o účasti budou po skončení 7. České ORL akademie na vyžádání rozeslány
elektronicky.
Těšíme se na setkání s Vámi. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

