Informacje praktyczne dla uczestników Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej:
1. Termin i miejsce
Data: 27-29 września 2018 r.
Miejsce: Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1, Lublin
2. Biuro Kongresu / Rejestracja – znajduje się na piętrze -1, przy szatni.
Biuro czynne:
Czwartek, 27 września 2018 r. – od 8:00 do 19:00
Piątek, 28 września 2018 r. – od 7:30 do 19:00
Sobota, 29 września 2018 r. – od 8:00 do 13:30
3. Program:
Aktualny program dostępny na stronie: kongreschmi.pl Zakładka "Program"
Przypominamy, że warsztaty " Procedury małoinwazyjne w leczeniu oparzeń" odbywają się
w środę - 26 września, w aula O, Katedra Okulistyki (kopuła), ul. Chmielna 1 (przy Klinice
Okulistycznej).
4. Język wykładowy
Wykłady w dniach 27-28 września 2018 r. są prowadzone w języku angielskim. Wykłady
będą tłumaczone symultanicznie. W sobotę 29 września 2018 r. wykłady będą prowadzone w
języku polskim.
Uwaga! Sprzęt do tłumaczeń symultanicznych można pobrać w Rejestracji. Pobierając sprzęt,
zobowiązują się Państwo do zwrotu pobranego sprzętu w stanie nieuszkodzonym lub do
pokrycia kosztu naprawy bądź zwrotu równowartości kosztu sprzętu.
Sprzęt będzie można oddawać na koniec każdego dnia obrad w wyznaczonym miejscu.
5. Uczestnikom konferencji zapewniamy:








Wstęp na wykłady
Materiały kongresowe
Certyfikat uczestnictwa
Przerwy kawowe i lunch
Wstęp na oficjalną inaugurację Kongresu z poczęstunkiem (27 września 2018 r., od
godz. ok. 18:00)
Udział w spotkaniu towarzyskim (dodatkowo płatne - 250 zł, wstęp tylko z
zaproszeniami)
Wstęp na wystawę firm *

* Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do
wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.
6. Identyfikatory
Wstęp na wykłady, wystawę firm, korzystanie z gastronomii są możliwe wyłącznie dla
posiadaczy identyfikatorów. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do noszenia
identyfikatorów. Uczestnicy wydarzenia będą proszeni o ich okazanie.
7. Telefony komórkowe, profesjonalny sprzęt do nagrywania i filmowania
Uprzejmie prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych podczas obrad i udziału w

wydarzeniach dodatkowych. Informujemy również o zakazie profesjonalnego nagrywania i
filmowania występu zespołu Voo Voo. Osoby nieprzestrzegające zakazu mogą zostać
poproszone przez obsługę o oddanie sprzętu na czas trwania koncertu lub opuszczenie
wydarzenia.
8. Parking
• Centrum Spotkania Kultur, wjazd od ul. Radziszewskiego (parking podziemny):
1 godz. – 2 zł // 2 godz. – +2 zł // 3 godz. i kolejne – +3 zł // 12 godz. – 20 zł // 24 godz. – 28
zł
• Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2 (parking podziemny, budynek obok
Centrum Spotkania Kultur): 3 zł – za godzinę
• Na ulicy – strefa płatnego parkowania, obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-17:00. Ulice w bliskich okolicach CSK to podstrefa B:
1 godz. – 2 zł // 2 godz. – +2,40 zł // 3 godz. – +2,80 zł // kolejne – +2 zł // dobowy – 15 zł

Do zobaczenia na Kongresie!

