XI. Mezinárodní odborná konference
XIV. Sněm KZ ZZS ČR
23. – 24. září 2021
Lednice, hotel Galant

www.symma.cz/konferencelednice

GENERÁLNÍ PARTNER

Vážené kolegyně a kolegové,
prožíváme v posledních měsících lidsky i profesně velmi zajímavé období. Pozorujeme, jak se svět mění, a klademe si
otázky, jestli se mění i ZZS. Pojďme se nejen ohlížet, ale podívat se za nejbližší dveře, jaké nás čekají výzvy a jak se na ně
připravit. Chceme vám nabídnout možnost setkat se se zajímavými odborníky na jedné z mála letošních vzdělávacích
a společenských akcí a vyměnit si své zkušenosti a zaslouženě se i pobavit.
Zveme Vás na XI. Mezinárodní odbornou konferenci a XIV. Sněm KZ ZZS ČR. Akce se uskuteční ve dnech 23. – 24. září 2021.
Místem konání je hotel Galant v malebné obci Lednice u Břeclavi.
Mottem konference je: Svět se mění, mění se i ZZS?
						Srdečně se na Vás těšíme
Mgr. Radomír Vlk, DiS.
prezident komory

Hlavní témata

n Krizová připravenost

n Covid - 19

www.symma.cz/konferencelednice

Všeobecné informace
Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice

Registrační poplatky Člen KZ ZZS ČR / KZ ZZS SR
Nečlen

do 10. září 2021
do 10. září 2021

Kč 990,- / EUR 43,Kč 1 390,- / EUR 59,-

na místě
na místě

Kč 1 390,- / EUR 59,Kč 1 690,- / EUR 72,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály,
vstupenka na společenský večer a DPH.
Pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději

Oběd

Obědy formou jednotného menu jsou zajištěny pro účastníky konference na dny 23. – 24. září 2021.
Cena a´ Kč 210,-.

Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 23. září 2021 v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

do 30. července 2021
do 15. srpna 2021

SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
Mobil: +420 607 650 654, E-mail: a.martinek@symma.cz, www.symma.cz
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