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17. KONFERENCE 
SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, 
BIOLOGIE A FYZIKY



Čtvrtek
09.00 – 16.30 
Odborný program včetně  
plenární schůze

17.00 
Večeře

Pátek
08.45 – 15.00 
Best of ASTRO Czech Republic

09.00 – 12.00 
Fyzikální sekce

Cílem konference je především výměna 
zkušeností a skloubení klinické praxe a výzkumu 
v oblastech radiační onkologie, fyziky a biologie.
Program je k dispozici na webových stránkách akce onkologie.fnol.cz/konference-srobf a bude 
k dispozici na místě.

AKTIVNÍ ÚČAST
Přijaté příspěvky budou prezentovány ve formě přednášky nebo posteru (elektronický poster). 
Postery budou v elektronické podobě umístěny na stránkách kongresu a na digitáních nosičích 
v kongresových prostorech. Poster proto zpracujte ve formátu PDF v rozlišení 150 DPI.
Čas určený pro přednášku je 15 min., prezentace prosíme pouze v MS PowerPoint. Oficiálními 
jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

REGISTRACE
Registrujte se on-line na onkologie.fnol.cz/konference-srobf. Registrační poplatek ve výši 1.000,- 
Kč musí být uhrazen na bankovní účet 36334811/0710 s VS 9155. Do poznámky napište jméno 
a příjmení účastníka. V případě, že budete chtít poplatek hradit fakturou, uveďte to v registraci. 
Registrační poplatek hradí všichni účastníci (s výjimkou aktivních účastníků). Poplatek je možné 
hradit i na místě v hotovosti nebo platební kartou, výše tohoto poplatku uhrazeného v hotovosti 
pak činí 1.500,- Kč.

STORNO PODMÍNKY
Storno přihlášky je možné pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 30 dní před zahájením akce. 
Pozdější storno přihlášky bohužel není možné z provozních důvodů akceptovat a účastník nemá 
v tomto případě právo na vrácení poplatku.
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. Konference bude probíhat v Clarion Congess Hotel 
Olomouc (www.clarioncongresshotelolomouc.com), další možnost ubytování v blízkosti: 
Hotel Nezvalova Archa (www.nezvalovaarcha.cz), Hotel Central Park Flora (www.hotelflora.cz).

SEKRETARIÁT KONFERENCE
Odbor marketingu FN Olomouc 
J. Horáková, D. Malínková 
mobil: 730 167 464, e-mail: marketing@fnol.cz

Další informace najdete na: 
onkologie.fnol.cz/konference-srobf
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