28. Pelikánov seminár – Organizačné informácie
Medicínska komisia SHS JAMES, Lékařská komise ČHS a Společnost horské medicíny ČR Vás
srdečne pozývajú na 28. Pelikánov seminár, ktorý sa bude konať 28.-29.10.2017 v Malej Fatre.
Seminár sa uskutoční v Chate vo Vyhnanej, ktorá sa nachádza v obci Terchová v osade Štefanová
(GPS súradnice sú N 49.2298708, E19.0626544).

Vašu účasť nahláste prosím najneskôr do 13. 10. 2017 na email rokfalusy@stonline.sk zaslaním
formulára prihlášky, ktorá je v prílohe.
Účastnícky poplatok na seminári je 10 eur, v prípade aktívnej účasti (vlastná prednáška) sa
poplatok neplatí (podmienkou je doručenie anotácie spolu s prihláškou do 13. 10. 2017).
Radi uvítame Vašu aktívnu účasť. Prihlášku s krátkou anotáciou prednášky (Word)
a informáciou o plánovanom trvaní prednášky (max. 20 minút, dlhšie trvanie v prípade
potreby iba po predchádzajúcej dohode) zašlite prosím najneskôr do 13. 10. 2017 na emailovú
adresu rokfalusy@stonline.sk. Vítané sú všetky témy spojené s horami, najmä problematika
hypotermie, lavín, prvej pomoci a profesionálnej záchrany v horách. K dispozícií bude PC
projektor a počítač pre prezentácie v programe PowerPoint.
Záujem o ubytovanie je potrebné nahlásiť spolu s prihláškou na adrese rokfalusy@stonline.sk
do 13. 10. 2017. Ubytovanie v Chate vo Vyhnanej je k dispozícií od 27.10 do 29.10.2017 v dvoja trojlôžkových izbách so sprchou a WC v cene 10,- EUR za osobu a noc (bez stravy). Prípadný
záujem o stravu vyznačte v prihláške. Cena jedného jedla je 4,- €.
Platba za ubytovanie, stravovanie a účastnícky poplatok budú vyberané v mieste konania
seminára pri registrácii účastníkov v mene Euro.
Podrobnosti o programe budú upresnené v polovici októbra (října) v závislosti na došlých
prihláškach aktívnej účasti. Predpokladáme program v sobotu od 08:30 do 13:00, po obede
praktické ukážky resp. workshopy (bude upresnené neskôr), podvečerný blok prednášok
a premietanie fotografií a videí, v nedeľu blok prednášok od 09:00 do cca 12:00.
Tešíme sa na spoločné stretnutie v Malej Fatre.
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