eský horolezecký svaz
Spole nost horské medicíny
sto Teplice nad Metují

Mezinárodní konference
Horská medicína a záchrana
v horách,
medicína a záchrana v divo in
(19. Pelikán v seminá )

Teplice nad Metují
4. – 5. íjna 2008

Vážené kolegyn , kolegové, p átelé horské medicíny,

dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci s hlavními tématy
horská medicína a záchrana v horách a medicína v divo in , která se bude konat
dne 4. – 5. íjna 2008. Konference navazuje na tradici každoro ních Pelikánových
seminá , které po ádá Léka ská komise
eského horolezeckého svazu a
Spole nost horské medicíny. V tomto rozsahu se však konference na toto téma
v eské Republice koná poprvé. Konferenci jsme uspo ádali p i p íležitosti mítinku
Léka ské komise Mezinárodní horolezecké federace (UIAA), který tento rok
hostí eská Republika. Máme velkou radost, že odborníci z celého sv ta se s námi
pod lí o informace a zkušenosti z hor i dalších outdoorových aktivit. Konferenci jsme
uspo ádali v Teplicích nad Metují, poblíž našich nejznám jších pískovcových skal –
Teplicko-Adršpašských skal a zárove místa konání Mezinárodního festivalu
horolezeckých film .
Hlavními tématy konference jsou:
horská medicína
zdravotní aspekty sportovního lezení
záchrana v horách a divo in
workshopy s praktických nácvikem
Program kongresu a nápl p ednášek je ur ena nejen léka m a záchraná m, ale
také horolezc m i sportovním lezc m. Spole ným jmenovatelem je zájem o vlastní
zdraví, ešení medicínských problém v odlehlých oblastech s problematickou
záchranou nebo problémy p i intenzivním tréninku. Odborný program konference
budou tvo it prezentace ú astník sestavené do jednotlivých tematických blok .
V každém bloku bude prostor pro diskusi a všestrannou vým nu názor . Sou ástí
odborného programu bude posterová sekce. Diskuse k posterovým sd lením
prob hne v rámci odborného programu konference.
Sou ástí programu Pelikánovy konference 2008 bude prezentace firem - outdoorové
vybavení a záchranné prost edky, které tímto srde
zveme na naši konferenci.
Nedílnou sou ástí konference bude i spole enský a doprovodný program. Tímto
zveme ú astníky se zajímavými zážitky a hodnotnými výstupy k prezentaci svých
aktivit. Prezentace prob hnou v sobotu ve er. V ned li dopoledne se pak budete
moci podívat na práci záchranných složek a aktivn vyzkoušet n které záchranné
techniky – jako záchrana ve skalním terénu, práce s lavinovými vyhledáva i a další.
íme, že rádi p ijmete naše pozvání a t šíme se na setkání v Teplicích nad Metují
MUDr. Jana Kubalová,
edsedkyn Léka ské komise eského horolezeckého svazu
edsedkyn organiza ního výboru a koordinátor odborného programu
MUDr. Ivan Rotman,
edseda Spole nosti horské medicíny

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Termín a místo konání:
Sobota 4. 10. - ned le 5. 10. 2008, Teplice nad Metují, kino, Královéhradecký kraj
www.teplicenadmetuji.cz

Po adatel a organiza ní výbor:
eský horolezecký svaz, Léka ská komice HS, Spole nost horské medicíny, m sto
Teplice nad Metují
edseda organiza ního výboru: MUDr. Jana Kubalová
lenové organiza ního výboru: Martin Honzík, DiS.
Jind ich Pražák

Webové stránky:
Pro bližší informace o konferenci a programu prosíme navštivte webové stránky
kongresu: http://mountainmed2008.horosvaz.cz

Kontaktní osoba pro odborný program (sekce prezentací i poster ):
MUDr. Jana Kubalová
edsedkyn Léka ské komise HS
Telefon: +420 739 304 185
+420 603 759 454
e-mail: jana.kubalova@email.cz

Kontaktní osoba pro doprovodný
spole enský program, rescue show):

program

(doprovodný

a

Martin Honzík, DiS.
Telefon: +420 605 503 720
e-mail: martinhonzik@seznam.cz

Sekretariát konference (registrace):
eský horolezecký svaz
Jind ich Pražák
Zátopkova 100/2, P.S. 40
160 17 Praha 6 – Strahov
tel./fax: 296 118 207, 603 646 207
tel: 296 118 347, 603 646 347
e-mail: info@horosvaz.cz
web: www.horosvaz.cz

Témata hlavního programu konference:
horská medicína (problémy ve vysokých nadmo ských výškách a jejich ešení,
chronická onemocn ní p ed odjezdem do hor, expedice a expedi ní
vybavení..)
zdravotní aspekty sportovního lezení (akutní i chronická poran ní, trénink)
záchrana v horách a divo in (hory, skály, jeskyn ..)
workshopy na témata: práce s lavinovými vyhledáva i, tipy a triky p i
poskytování první pomoci v p írod , resuscitace, taping

REGISTRACE:
Registrace - pasivní ú ast:
Pasivn se lze zú astnit po zaplacení registra ního poplatku a po zaslání kompletn
vypln né p ihlášky. P ihlášku lze zaslat prost ednictvím e-mailu nebo poštou na
sekretariát konference nebo prost ednictvím on-line registrace na oficiálních
webových stránkách http://mountainmed2008.horosvaz.cz. Termín nejvýhodn jší
registrace je do 4. 9. 2008. Upozor ujeme, že Vaše registrace nebude potvrzena,
dokud neobdržíme Vaši plnou platbu na náš ú et.

Kategorie ú astník
Plná cena
Student, len HS*
Spole enský ve er
* i vyzvednutí registra ního

Registrace do 4. 9. Registrace od 5. 9.
2008
2008 a na míst
400 K
500 K
300 K
400 K
300 K
300 K

pr kazu v míst konference prosíme p edložte doklad o studiu nebo
lenství v HS, sleva platí také pro leny Spole nosti horské medicíny se ádn zaplacenými
lenskými p ísp vky

Registra ní poplatek zahrnuje:
Vstup na všechny p ednášky, workshopy, výstavu
Konferen ní materiály, tišt ný sborník abstrakt
Dv p estávky s ob erstvením
Ob d 4. 10. 2008
Vstup na rescue show 5. 10. 2008
Poplatek uhra te na bankovní ú et:
Z ech: 1727209504/0600
variabilní symbol: 141414
specificky symbol: rodné íslo ú astníka
Z ciziny: IBAN CZ4106000000001727209504
SWIFT kód BIC AGBACZPP

Registrace - aktivní ú ast:
Aktivn se lze ú astnit p ihlášením prezentace do hlavního programu nebo
vytvo ením posteru. Registraci prove te prost ednictvím e-mailu nebo poštou na
sekretariát konference nebo on-line registraci na oficiálních webových stránkách
http://mountainmed2008.horosvaz.cz, registra ní termín do 31. 7. 2008. Prosíme
vypl te kompletn p ihlášku ur enou pro aktivní ú ast. Sou ástí p ihlášky musí být
abstrakta v elektronické podob : název práce, auto i, pracovišt , stát, text. P i
jakékoliv nejasnosti prosím kontaktujte jana.kubalova@email.cz. Aktivní ú astníci
registra ní poplatek nehradí. Organizáto i si vyhrazují, po domluv s autorem,
možnost p esunout prezentaci do sekce poster . O p ijetí p ihlášky a abstrakt
vyrozumí autory koordinátor odborného programu konference. Abstrakta budou
zve ejn na na webu konference do 10. 10. 2008. Tišt ný sborník abstrakt obdrží
každý ú astník konference.

Audiovizuální technika:
Organizátor zajistí projek ní techniku, v . kvalifikované obsluhy pro všechny
prezentace dle programu. P ijímány budou prezentace ve Windows – Microsoft
PowerPoint (2000, XP, 2003). Jsou p ijímány CD, DVD, USB klí e. Speciální
požadavky je nezbytné uplatit v p edstihu u organizátora.

Jednací jazyk:
Oficiálními jazyky konference jsou
zajišt n.

eština a angli tina. Simultánní p eklad bude

Doprovodná výstava firem a rescue show:
Doprovodná výstava firem se bude konat na M stském ú ad v Teplicích nad Metují
a informa ním centru v Teplicích. Ob budovy jsou v t sné blízkosti kina, kde bude
hlavní odborný program. Zájemci, prosím kontaktujte jana.kubalova@email.cz nebo
martinhonzik@seznam.cz. Možné jsou i prezentace formou workshop nebo ú asti
na ned lní rescue show.

Spole enský ve er:
Spole enský ve er s rautem, hudebním doprovodem a promítáním ze super
lezeckých i horolezeckých aktivit se bude konat v sobotu 4. 10. 2008 v záme ku
Bischofstein – asi 4 km od Teplic nad Metují, viz plánek. Vstupné je 300 K .

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování pro ú astníky nezajiš ujeme. Doporu ujeme si v p ípad zájmu zajistit
ubytování p edem telefonicky nebo e-mailem. Výb r je z nabízených možností nebo
na www.teplicenadmetuji.cz .

Teplice nad Metují:
Pension Metuje – Pavel Škvrn , tel. 603 500 297, Tel.: +420
491 581 260, GPS: 50°35'40.74”N 16°9'38.3”E ,
www.penzion.metuje.eu, penzion.metuje@tiscali.cz, Teplice nad
Metují 276, 549 57

Pension Rybárna – tel. 491 581 392, 602 438 826, GPS:
50°35'3.04”N 16°10'21.7”E, Adresa: Al. Jiráska 28, 549 57
Teplice nad Metují, e-mail: rybarna@tiscali.cz, www.penzionrybarna.wz.cz/

Bischofstein – zámek asi 4km od Teplic, sm r Jiráskovy skály,
Pavel Volk, telefon 777 595 457, www.bischofstein.cz, GPS:
50°34'19.75”N 16°8'19.57”E (aktuáln místo pouze pro stany a
spacáky)

Adršpach:
Hotel Javor, www.hotel-adrspach.cz, Dolní Adršpach .p. 10,
549 57, Tel: +420 491 586 187; Fax: +420 491 586 188

Pension Adršpach – www.pensiondita.cz, kontaktní osoba:
Ji í Machá ek, Škroupova 538, 541 01 Trutnov, Mobil: +420 606
611 640, Tel a Fax: +420 499 812 375

CESTOVNÍ INFORMACE:
Konference (conference)
Loc: 50°35'41.328"N, 16°10'10.57"E

Sm r Trutnov

sm r Mezim stí

sm r Náchod

Mapy: zdroj www.mapy.cz

2

4

3

1

Zámek Bischofstein, asi 4 km od Teplic nad Metují (spole enský ve er)

2

Zdo ov (meeting MedCom UIAA)

3

Teplice nad Metují (hlavní program)

4

Adršpach

DALŠÍ D LEŽITÉ INFORMACE
Závazná pravidla pro p ihlašování a ú ast:
Registrace je možná pouze prost ednictvím uvedeného registra ního formulá e,
registrace je platná dnem p ipsání ástky za registra ní poplatek na ú et
organizátora. Vstup na odborný a spole enský program je možný výlu
s registra ním pr kazem a vstupenkou. Registra ní pr kaz je osobní, nep enosný a
obdrží jej každý zaregistrovaný ú astník v registra ním centru konference. Potvrzení
ihlášky k aktivní i pasivní ú asti bude zasláno tomu ú astníkovi, který uvede
funk ní elektronickou adresu. P i uplatn ní slev (student, len HS) bude p i
registraci zkontrolován doklad o studiu nebo lenství v HS.

Stornovací podmínky:
i zrušení platné registrace do 31. 7. 2008 bude ú tován manipula ní poplatek 50
.
i zrušení platné registrace do 19. 9. 2008 bude ú tován storno poplatek 50%
z ceny zrušeného pln ní.
i zrušení platné registrace dne 20. 9. 2008 a pozd ji bude ú tován storno poplatek
100% z ceny zrušeného pln ní.
Zrušení registrace musí být provedeno písemn (poštou, faxem, e-mailem) na
sekretariát konference: info@horosvaz.cz . Za datum zrušení registrace se považuje
datum doru ení písemného vyrozum ní organizátorovi konference. Vypo ádání
uhrazených záloh provede organizátor nejpozd ji do 14 dn po skon ení konference.

Sponzo i a partne i konference:

