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Sdružení Porodních Asistentek Jihomoravského Kraje 
 

Přihláška kPřihláška kPřihláška kPřihláška k    účasti na účasti na účasti na účasti na KKKKrajskourajskourajskourajskou    volební volební volební volební konferenci konferenci konferenci konferenci ČKPA ČKPA ČKPA ČKPA –––– SPAJK pro  SPAJK pro  SPAJK pro  SPAJK pro 
porodní asistentky a ostatní zájemce.porodní asistentky a ostatní zájemce.porodní asistentky a ostatní zájemce.porodní asistentky a ostatní zájemce.    
Konference se uskuteční vKonference se uskuteční vKonference se uskuteční vKonference se uskuteční v    sobotu sobotu sobotu sobotu 21. září 201321. září 201321. září 201321. září 2013 v v v v    kongreskongreskongreskongresových ových ových ových prostorách prostorách prostorách prostorách 
Louckého kláštera ve Znojmě (viz program)Louckého kláštera ve Znojmě (viz program)Louckého kláštera ve Znojmě (viz program)Louckého kláštera ve Znojmě (viz program)    
    
Příjmení, jméno, titul………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození………………………………Místo narození…………………………………………………… 
 
e-mail……………………………………………..telefon………………………………………………………………. 
 
Závazně se přihlašuji se k prohlídce vinných sklepů s degustací po ukončení odborného 

programu konference v ceně 100,- Kč:     □  ano    □  ne      
  
Na této vzdělávací akci je možno získat kredity pro porodní asistentky od ČKPA nebo 
všeobecné sestry od ČAS. 
 
Přihlašuji se jako:        porodní asistentka              nebo                      všeobecná sestra 
 
…………………………………………………zde oddělte……………………………………………………………… 
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek:Účastnický poplatek:Účastnický poplatek:    
Členky SPAJK, které mají zaplacen členský příspěvek na rok 2013                         0 Kč 
a přihlásí se na konferenci do 1. 9. 2013 
Členky SPAJK  po 1. 9. 2013 a na místě          200 Kč 
 
Členky jiných krajských sdružení v rámci ČKPA,                                                     200 Kč                                
a studentky oboru porodní asistence (nečlenky SPAJK) do 1. 9. 2013 
po 1. 9. 2013 a na místě           300 Kč 
  
Veřejnost – těhotné ženy, maminky na MD (do 1. 9. 2013)       200 Kč 
po 1. 9. 2013 a na místě            300 Kč                                              
 
Ostatní účastníci konference do 1. 9. 2013                                                            500 Kč 
Při platbě po 1. 9. 2013 a na místě                                                                         600 Kč  
 
 
Účastnický poplatek zaplaťte na číslo účtu SPAJK: 205354216/0300 a jako variabilní 
symbol uvádějte datum vašeho narození, specifický symbol 2192013 
Závazné přihláškyZávazné přihláškyZávazné přihláškyZávazné přihlášky /horní část/ s kopií o zaplacení posílejte nejpozději do 1. 9. 2013 na 
adresu: vrchní sestra Bc. Miluše Kučerová, gynekologicko-porodnické oddělení 
nemocnice, Janského 11, 66902 Znojmo 
e-mail:  miluse.kucerova@nemzn.cz    Za výkonný výbor SPAJK                                      

PhDr. Radka Wilhelmová, předsedkyně 


