
 

Vážená paní / Vážený pane,  

zasíláme Vám pár důležitých informací ohledně blížícího se 61. Otologického dne, který se uskuteční dne  

1. prosince 2022 v Hradci Králové.  

 

Místo konání: Výukové centrum LF UK 

Areál Fakultní nemocnice Hradec Králové (budova č. 40) 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

 

 

PARKOVÁNÍ 

Parkování je omezeně dostupné zdarma před areálem z ulice Sokolovská a Zborovská, tato místa však bývají 

časně obsazena. Parkování je déle možné na vyhrazených parkovacích místech vně a uvnitř areálu, zpoplat-

něno 10Kč / 30 minut. 

 

PROGRAM 

Program naleznete ZDE.  

 

REGISTRAČNÍ HODINY   

 

čtvrtek 1. 12. 2022 7:30 – 17:00 

  

Registrační přepážka bude otevřena před zahájením odborného programu od 7:30. Každý účastník obdrží 

jmenovku, kterou je nutné nosit po celou dobu akce.  

https://96e52e7b79.clvaw-cdnwnd.com/ab4d7b2368de26a46a16377c6e8d60b3/200000281-dba4adba4c/vyukove-centrum-lfhk.pdf
https://www.otologickyden2022.cz/program/


 

 

ŠATNA 

Šatna bude k dispozici v čase 8:00-17:30.  

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ 

V prostorách Výukového centra je možné využít bezdrátové připojení Wi-Fi. 

WIFI: Otologickyden 

Heslo: 61otd.lfukhk 

VÝSTAVA 

Výstava bude probíhat po celou dobu akce v přízemí Výukového centra.  

CERTIFIKÁTY 

Otologický den byl zařazen do kreditního systému ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu 

č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 6 kredity za pasivní účast.  

Certifikáty o účasti budou zasílány až po skončení kongresu na Vaši e-mailovou adresu ve formátu PDF. Všichni 

účastníci přítomní na nelékařské sekci musí podepsat prezenční listinu na registrační přepážce.  

 

PŘESTÁVKY 

V čase kávových přestávek bude podáváno občerstvení v přízemí a v prvním patře Výukového centra. Obědy 

budou podávány v přízemí.  Veškeré občerstvení i obědy jsou zahrnuty v ceně registračního poplatku. Pokud 

jste vegetarián nebo požadujete speciální dietu, dejte nám prosím vědět obratem, nejpozději však 

do 28.11. 

 

Pro další informace navštivte naše internetové stránky ZDE. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

Těšíme se na viděnou v Hradci Králové! 

Za sekretariát kongresu srdečně zdraví, 

VERONIKA ŠVEHLOVÁ | Registrační koordinátorka  

GUARANT International spol. s r.o. 

E-mail: svehlova@guarant.cz | www.guarant.cz 

 

https://www.otologickyden2022.cz/
mailto:svehlova@guarant.cz
http://www.guarant.cz/

