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Organizační a vědecký výbor
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Organizační sekretariát

SOLEN, s. r. o., Mgr. Herta Šůstková, mob.: 777 622 039, sustkova@solen.cz

Zajištění výstavních ploch

SOLEN, s. r. o., Ing. Aleš Darebník, mob.: 777 714 671, darebnik@solen.cz

8. sympozium a workshop  
molekulární patologie a histo(cyto)chemie

98. olomoucký diagnostický seminář  
české divize IAP

4. olomoucké dny histologických laborantů

27. – 28. 4. 2012, Olomouc

Společnost českých patologů ČSL JEP 
Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů  
a Evropské společnosti patologů 
Česká sekce International Academy of Pathology 
Česká onkologická společnost ČLS JEP 
Česká společnost histochemická a cytochemická 
Česká společnost histologických laborantů 
Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie 
Onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc 
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Pod záštitou rektora UP v Olomouci, děkana LF UP v Olomouci  
a ředitele FN Olomouc

Vás srdečně zvou na

2. oznámení



Místo konání

Regionální centrum Olomouc (27. 4. 2012) 
Teoretické ústavy LF UP Olomouc (28. 4. 2012)

Jednací jazyk 

8. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie – angličtina, čeština 
98. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP – čeština 
4. olomoucké dny histologických laborantů – čeština

Přihlášky k účasti

pasivní účast do 15. 4. 2012 – on-line na www.solen.cz, emailem na registrace@solen.cz

aktivní účast do 11. 3. 2012 – pouze on-line na www.solen.cz (povinnou položkou je abstrakt), 
rozměry posteru max 90 × 120 cm

Zájemci pouze o účast na diagnostickém semináři (28. 4. 2012) – emailem na registrace@solen.cz 

Registrační poplatek

600 Kč, při platbě na místě + 200 Kč

300 Kč – účast pouze na diagnostickém semináři 28. 4. 2012

Přednášející registrační poplatek nehradí

Poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, doklad o absolvování vzdělávací akce, veškeré tiskové materiály včetně 
abstrakt přednášek s podrobným programem kongresu, vstup na doprovodnou expozici firem, občerstvení v přestávkách 
mezi přednáškovými bloky a vstup na společenský večer a koncert

Společenský program

Společenský večer v restauraci Archa na Sv. Kopečku, koncert

Ubytování

Nabízíme možnost rezervace ubytování za zvýhodněné ceny ve vybraných hotelech. Seznam a ceník hotelů na www.solen.cz. 

Objednávky nejpozději do 25. 3. 2012 v on-line přihlášce nebo mailem na registrace@solen.cz

Potvrzení o účasti

Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHK. Účastníci obdrží certifikát.

Bližší informace a on-line přihláška na www.solen.cz


