Organizační pokyny

VIII. Podzimní konference ADH ČR 12.–13. 11. 2022
Přihlášení:
• po vyplnění přihlášky obdržíte automatický email s potvrzením a informacemi o platbě
• prosíme o včasnou platbu! kapacita účastníků je z důvodu plánovaných workshopů omezena a v případě prodlení Vám nemůžeme garantovat místo
na konferenci.
• v ceně konference jsou veškeré informační materiály k přednáškám a workshopům a dárkové tašky od partnerů a vystavovatelů, kde mimo jiné
naleznete 100 ks vyšetřovacích rukavic, v přihlášce uveďte svou velikost.

Stravování:
• pestrá hotelová snídaně
• dvakrát denně coffebreak (káva/ čaj/ minerálka, jeden sladký a jeden slaný snack na osobu a dostatek ovoce/zeleniny)
• oběd formou servírovaného menu, výběr jídla specifikujte v přihlášce
• stravování je zahrnuto v ceně konference

Ubytování:
• je možné v sobotu po 15 hodině, pokud bude Váš pokoj volný, lze se ubytovat po příjezdu
• doporučujeme zjistit si aktuální situaci na recepci hotelu
• pro účastníky bude nachystána uzamykatelná zavazadlová místnost a šatna
• do přihlášky vyplňte jméno svého spolubydlícího, pokud chcete být ubytováni sami, bude Vám účtován poplatek za celý dvoulůžkový pokoj.
Hotel disponuje omezeným počtem jednolůžkových pokojů a při vyšším počtu nelze zaručit jejich dostupnost.

Doprava:
• ideální je autem, parkování u hotelu je zajištěno po celou dobu pro účastníky konference zdarma
• pokud byste chtěli využít hromadnou dopravu, je možné z Pardubic vypravit mikrobus pro cca 6 lidí, cena mikrobusu vychází na 1 200 Kč
(tzn. 200/ osobu v případě obsazení celého vozu), tuto informaci ale potřebujeme znát minimálně měsíc předem. Prosíme uveďte tento požadavek
v přihlášce do poznámky.

Odborný program:
• dopoledne proběhnou teoretické přednášky
• praktické workshopy se budou konat odpoledne po obědě, účastníci se rozdělí do 4 skupin tak, abychom mohli zajistit opravdu individuální přístup
• budou nachystány modelové hlavy, otiskovací materiály, ruční nástroje i lupové brýle pro každého účastníka

Wellnes:
• po ukončení vzdělávacího programu lze využít wellness zónu s nabídkou 16 relaxačních aktivit, zahrnujících různé druhy saun, vířivek
a odpočinkových míst a vstup do velkého slaného bazénu v aquacentru
• wellnes zóna bude exkluzivně rezervovaná jen pro účasníky naší konference
• zájemci si můžou také vybrat z nabídky masáží, nutno objednat předem v hotelové recepci na tel: +420 604 590 788 (úhrada individuální)

Společenský večer:
• občerstvení formou rautu, hudba a tanec
• téma „Velký Gatsby“ - nejlepší kostýmy získají cenu

Konec konference je naplánován na neděli, 13. 11. v 17.00.
• pokoje je nutno vyklidit do 10 hodin, prosíme o respektování požadavků hotelu. Opět lze domluvit na recepci individuální postup a bude zajištěna
místnost na zavazadla a šatna.

