
Pozvánka

13. ročník konference RANK 2017 se uskuteční 

18. a 19. ledna 2017 

v prostorách hotelu Zlatá Štika  
v Pardubicích

www.rank.cz



PROGRAM
Úvodní sdělení:
RNDr. Jiří Grygar, CSc: Život ve vesmíru

Do programu připravujeme vedle tradičních také nová témata:
Analýza nukleových kyselin v Armádě České republiky
Problematika pohlavně přenosných nemocí
Zkušenosti ze zahraničních pracovišť 

Přihlášky
Na konferenci RANK je možné se hlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře, 
který od 19. 9. 2016 naleznete v oddíle On-line přihláška na webu www.rank.cz. 
Přihlášky přijímáme do 11. 1. 2017. Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem.
Přihlášky k aktivní účasti přijímáme do 21. 11. 2016, více na webu www.rank.cz

Důležité termíny
– od 19. září 2016 začíná příjem individuálních i firemních přihlášek
– do 31. října 2016 je třeba přihlásit ústní sdělení nebo poster –  

na pcr.lab@medila.cz zaslat název, a jména autorů
– do 21. listopadu 2016 je třeba na pcr.lab@medila.cz zaslat abstrakta  

ústních sdělení nebo posterů
– do 9. prosince 2016 bude oznámen konečný program konference RANK 2017
– 11. ledna 2017 bude ukončen příjem přihlášek k účasti

Účastnický PoPlatek
Účastnický poplatek je 400 Kč za osobu a hradí se bankovním převodem, ve výji-
mečných případech na místě při příjezdu na konferenci. Účastníci ze Slovenska jej 
mohou uhradit v hotovosti na místě při příjezdu na konferenci. 
Od účastnického poplatku jsou osvobozeni přednášející a hlavní autoři posterů, 
dále studenti prezenčního studia středních a vysokých škol a členové organizač-
ního týmu.

reZerVace UbytoVání
Rezervaci ubytování pro účastníky konference zajišťujeme v hotelu Zlatá Štika 
a Arnošt a bude ji možné požadovat spolu s přihláškou od 19. 9. 2016. Rezervaci 
ubytování potvrdíme zvláštním e-mailem. Ubytování si hradí každý účastník sám 
na místě.
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Pokud budete mít rezervováno ubytování a např. z důvodu nemoci se nebudete 
moci zúčastnit, prosím informujte o této situaci pořadatele.

organiZace oDborného ProgramU
Ke konferenci RANK bude vydán sborník, obsahující program konference, abs-
trakta přednášek a přijatých posterů, firemní sdělení a inzerci a seznam partnerů. 
Sborník bude zařazen do systému ISBN a kromě distribuce všem účastníkům kon-
ference bude rozeslán i odborným knihovnám v ČR a na Slovensku.
Přednáškový sál bude vybaven PC a dataprojektorem, přednášky budou promítá-
ny a zvukově přenášeny i do přilehlých prostor.
Konference RANK 2017 bude garantována a ohodnocena pro všechny kategorie 
zdravotnických pracovníků – lékaře, VŠ nelékaře a SŠ pracovníky.

JeDnací řeč
čeština, slovenština, angličtina bez simultánního tlumočení.

sPolečenský Program
Vstup na společenský večer je volný pro všechny registrované účastníky konfe-
rence a zástupce partnerů konference. Svoji účast na společenském večeru nám 
prosím potvrďte při on-line registraci.
Program společenského večera bude tentokrát v duchu 30. let minulého sto-
letí, dobové oblečení je vítáno! Upřesnění programu včas zveřejníme před 
zahájením konference.

VýstaVa firem
Konference RANK 2017 bude tradičně doprovázena výstavou výrobců a dodavate-
lů pro potřeby molekulární biologie. Expozice firem budou umístěny ve Sloupovém 
sálu a v salónku Taxis hotelu Zlatá Štika. Přihlášky k firemní účasti je možné uplat-
ňovat od 19. září 2016. Firmy, které se přihlásí včas, budou mít možnost volby 
umístění svého stánku.



Adresa pořádající organizace: 
MeDiLa spol. s r.o.

Štrossova 239
530 03 Pardubice

IČ: 632 17 767

e-mail: pcr.lab@medila.cz
tel: +420 602 431 809
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