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Prvotní úkony na místě činu
Následky dopravních nehod
Znalecké posudky z oboru dopravy
Kazuistiky

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abychom Vás i letos pozvali k účasti na národní kongres „Dopravní úrazy Brno 2017“ v pořadí již pátý.
Kongres se koná dne 25. května 2017 v brněnském hotelu Myslivna. Akce je pořádána pod záštitou Nejvyššího státního
zástupce JUDr. Pavla Zemana.
Loňského ročníku se zúčastnilo více než 140 odborníků zabývajících se problematikou dopravních úrazů. Pro letošní
rok byly zvoleny následující hlavními téma „Prvotní úkony na místě činu, Následky dopravních nehod, Znalecké
posudky z oboru dopravy a Kazuistiky“. Kongres je určen všem odborníkům zabývajících se problematikou
dopravní úrazovosti.
Cílem akce je uspořádat mezioborový kongres, který přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové
spolupráci a rovněž i dialog mezi justicí, složkami IZS a nemocnicemi.
Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svou
odborností ke kvalitnímu programu kongresu.
									

Programový výbor kongresu

Všeobecné informace
Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno

Registrační poplatky Lékaři, policie, HZS, justice, státní správa a samospráva
Kč    950,akademici, soudní znalci
NLZP (zdravotní sestra, zdravotnický záchranář)
Kč    750,Obchodní společnost
Kč 2 550,/V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály a DPH/.

Informace pro přednášející
Přednášející nehradí registrační poplatek.
Důležitá data
Oběd

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)

25. dubna 2017

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do

2. května 2017

Obědy formou menu zajistí zájemcům organizátor akce v hotelové restauraci, cena a´ Kč 120,–.
Zájemce o bezmasé jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Kongresové materiály Program kongresu, konferenční set a jmenovka.
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