Výbor Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) na svém pracovním zasedání dne 7.4.2016 rozhodl o
vypsání cestovních grantů:
ASBMR Annual Meeting 2016, Atlanta, Georgia, USA, 16.-19.9.2016 (počet: 1)
Cestovní grant zahrnuje úhradu registračního poplatku (cca 600,- USD) a částku 20.000,- na úhradu
nákladů na cestu a pobyt.
Kritéria:





Členství SMOS
Věk ≤ 45 let
Publikační činnost v oboru klinické osteologie (preferenčně v Osteologickém bulletinu)
v letech 2014-2016
Odevzdání cestovní zprávy (pro uveřejnění v Osteologickém bulletinu) v rozsahu 3 textových
stran do 20.10.2016.

Ekvivalent registračního poplatku v CZK (podle aktuálního platného kursu ČNB) bude vybranému
uchazeči proplacen na základě předloženého originálu dokladu převodu na účet ASBMR.
Částka 20.000,- bude uchazeči proplacena po odevzdání cestovní zprávy, a to na základě předložení
originálů dokladů o nákupu letenky/dokladu o zaplacení ubytování.
V případě vyššího počtu uchazečů si výbor SMOS na základě posouzení výše uvedených kritérií
vyhrazuje právo výběru uchazeče.

XIX. Kongres slovenských a českých osteologů, Žilina, Slovenská republika, 8.-10.9.2016 (počet: 10)
Cestovní grant zahrnuje úhradu registračního poplatku a ubytování po dobu trvání kongresu.
Kritéria:




Členství SMOS
Aktivní účast (přednáška, poster)
Odevzdání prezentované práce ve formě, která odpovídá publikačním pravidlům
Osteologického bulletinu do 30.10.2016

Proplacení registračního poplatku a ubytování bude provedeno na základě předložení originálů
dokladů o zaplacení.
V případě vyššího počtu uchazečů si výbor SMOS na základě posouzení výše uvedených kritérií
vyhrazuje právo výběru uchazečů.

Přihlášky na obě vědecké akce zasílejte co nejdříve vědeckému sekretáři SMOS, MUDr. Janu Rosovi,
mail: rosaj@affidea-praha.cz

Výbor Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) na svém pracovním zasedání dne 7.4.2016 rozhodl o
vypsání edukačního grantu - Předatestační kurz Klinická osteologie (termín konání 23.-27.5.2016).
(počet: 15)
Kurz není určen jen těm, kteří se připravují k atestaci z Klinické osteologie – je kvalitním edukačním
kursem pro každého, kdo si chce doplnit a rozšířit znalosti v oboru !
Grant zahrnuje úhradu registračního poplatku (ve výši 5.000,- Kč).
V případě vyššího počtu uchazečů si výbor SMOS na základě posouzení níže uvedených kritérií
vyhrazuje právo výběru uchazeče/uchazečů, jedním z rozhodujících kritérií bude doba přihlášení.
Výbor SMOS si vyhrazuje právo zrušit konání kursu při nedostatečném počtu účastníků.
Kritérium:


členství SMOS

Přihlášky zasílejte co nejdříve tajemníkovi Katedry klinické osteologie IPVZ, doc. MUDr. Václavu
Vyskočilovi, Ph.D., mail: vyskocil@fnplzen.cz

