
VI. KONFERENCI O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ   
TÉMA:   „Příběhy závislostí“ 
 
Termín konání:  8. a 9. 6. 2010 
Místo konání:  sály zastupitelstva plzeňské Radnice, náměstí Republiky 1, Plzeň. 
 

 
 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE O KONFERENCI 
 

 Přihlášky s příspěvkem přijímáme do    31. březen 2010  

 Přihlášky bez příspěvku přijímáme do        4. červen 2010 

 Sdělení výsledků výběr. komise o přijetí příspěvků     9. duben 2010 

 Uveřejnění konečné verze programu     12. duben 2010   

 Platba přihlášky bank. převodem do    28. květen 2010  

 Tisková zpráva na webových stránkách      3. červen 2010 

 Oficiální zahájení konference       8. červen 2010 

 Uveřejnění fotoreportáže z konference  do    16. červen 2010 
 
Konference bude akreditována: 

 Českou lékařskou komorou  
 Českou asociací adiktologů  
 Asociací klinických psychologů ČR  
 Českou asociací sester  

 
Program konference je předběžně koncipován do tří následujících oblastí: 
 

1. Blok léčba a doléčování, substituční léčba   
2. Blok harm reduction přístupu      
3. Blok primární prevence     

 

 
 

PLATEBNÍ POKYNY 

Konferenční poplatek zahrnuje vytištěný program konference a drobné občerstvení v průběhu 
konference (káva, čaj, sušenky….) atd.  

Stornopodmínky: 
V případě odhlášení se z konference (prostřednictvím emailu na management@cppt.cz) nejpozději 
10 pracovních dní před začátkem konference, Vám zaplacený poplatek zašleme zpět.  
 
Výše poplatků: 

 s certifikátem, při platbě na účet  300,- Kč    

 bez certifikátu, při platbě na účet 200,- Kč 

 s certifikátem, při platbě na místě  400,- Kč   

 bez certifikátu, při platbě na místě 300,- Kč 

 studenti a důchodci s certifikátem 150,- Kč   

 studenti a důchodci bez certifikátu     50,- Kč 
 
Aktivní účastníci (s příspěvkem) mají vstup na konferenci zdarma. 



 
 

Bankovní spojení: 
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 
UniCredit Bank, a.s. 
Riegrova 1, 301 00 Plzeň 
Č. účtu: 75543018/2700 
Variabilní symbol obdržíte po zaslání přihlášky 
 
Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o platbě 
konferenčního poplatku. 

 

 
 
ZÁKLADNÍ FORMY PRO PŘIHLAŠOVANÉ PŘÍSPĚVKY 
 
1. Přednáška 
Minimální čas 10 minut - maximální čas přednášky 20 minut + následná diskuze 5-10 minut.  
K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické 
zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce. 
 
2. Workshop 
Workshop by měl obsahovat teoretickou a praktickou část. Je žádoucí, aby v něm byla interaktivita 
mezi lektorem a účastníky. Počet účastníků by měl být stanoven lektorem v přihlášce. 
K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce. 
 
3. Panelová diskuze 
Maximální délka panelové diskuze: 90 minut  

V případě příspěvků s podobným námětem může výběrová komise navrhnout možnost 
panelové diskuze. Pokud budou přednášející souhlasit. 
 

 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Přihlášky a jakékoli dotazy směrujte na: 
E-mail:     management@cppt.cz  
Adresa:    CPPT, o.p.s., Havířská 11, 301 00 Plzeň 
Tel./fax:    377 421 034 
Kontaktní osoba:   Julie Mihoková, DiS. 


