
 
 

                       
                              PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ  

 
 

 

 

 

JIHOČESKÉ PSYCHIATRICKÉ DNY 
 

 

 

 

Lázně Hotel Vráž 
 

2. 11. - 3. 11. 2012 
 

 

1. informace 



Pátek 2.11.2012 

 8.00 – 12.00:      Registrace účastníků 

10.00 – 10.15:     SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

10.15 – 12.00:     1. BLOK ODBORNÉHO PROGRAMU 

12.00 – 14.00:    Oběd 

14.00 – 16.00:     2. BLOK ODBORNÉHO PROGRAMU 

16.00 – 16.30:     Občerstvení 

17.00 – 18.00:     Dějiny Vráže  - přednáška historika 
  

20.00 – 22.00:    Raut v prostorách lázní 
                                (Po 22.00 hod možné pokračovat v zábavě ve vlastní režii v tomtéž sále.) 

 

Sobota 3.11.2012 

 

10.00 – 12.00:      3. BLOK ODBORNÉHO PROGRAMU 

12.00 – 13.00:  Oběd 

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK 

Reg. poplatek: 1000,-Kč včetně 20 % DPH (zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení, společenský večer). 

Registrační poplatek uhraďte na č. účtu: 37035231 / 0100 – Komerční banka České Budějovice 

Variabilní symbol: 648039404 

 

Platba na místě: 1 100,- Kč včetně DPH. 

Storno podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 26. 10. 2012. Po 

tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek 

nevracíme. Děkujeme za pochopení.    

Přihlášku včetně úhrady poplatku zašlete prosím nejpozději do 26. 10. 2012 na níže uvedený kontakt. 

 
KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK A FIRMY: 

PhDr. Marie Šotolová:  387 872 015,  723 847 004, E-mail: pr@nemcb.cz 
 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytování si zajišťují a hradí účastníci individuálně.  

Doporučujeme ubytování v lázeňském hotelu Vráž (www.lazne-vraz.cz): pus@lazne-vraz.cz, 382 737 112, 

kde jsou do 30. 9. 2012 rezervované pokoje pro tuto akci. V případě většího počtu zájemců, nežli je ubytovací 

kapacita lázní, vám ředitel hotelu nabídne jinou možnosti ubytování v blízkém městě Písek. Proto si noclehy zajistěte 

co nejdříve!!!  

Vzhledem ke kapacitě lázeňského hotelu nelze vyloučit, že budete ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. Proto je vítané, 

uvedete-li při objednávce noclehu jméno kolegy/kolegyně, se kterými jste dohodnuti na sdílení pokoje.  

Děkujeme za pochopení. 

 

Orientační cena pro účastníky kongresu je 1 050 ,-Kč / za 1 osobu na dvoulůžkovém pokoji v zámku,  

890 Kč za osobu na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji v Jubilejním pavilonu. 

 

 

 
V programu jsou použity kresby pacientů denního stacionáře psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

mailto:pr@nemcb.cz
http://www.lazne-vraz.cz/
mailto:pus@lazne-vraz.cz


Všem partnerům a účastníkům Jihočeských psychiatrických dnů děkujeme za podporu této akce. 

Závazná přihláška 
 (Nezahrnuje ubytování!!!) 

 
Jihočeské psychiatrické dny 2. – 3. 11. 2012 

 

 
Jméno, příjmení, titul: 

 

 

 

 

Pracoviště: 

 

 

 

Kontaktní adresa: 

 

 

E-mail: 

 

Telefon: 

 

 

Registrační poplatek jsem uhradil/a dne:          z účtu č.: 
 

 

 

 

V případě, že registrační poplatek za Vás uhradí zaměstnavatel nebo firma,  

uveďte název plátce: 

 
 

 

 

 

 

 

 


