Informace pro účastníky
Pro členy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice je povinná účast na zasedání Valné
hromady KANK v ČR v pondělí 3. 10. v 19.00 hod. Svou neúčast je nutné řádně omluvit zasláním e-mailu na
sekretariat.kank@seznam.cz s uvedením důvodu absence.
Ubytování a stravování
Cena za ubytování a stravování po celou dobu pobytu,
tj. od 2. 10. (večeře) do 5. 10. (oběd) = 3 celé dny
1 L apartmán
1590,- Kč
2 L apartmán
1440,- Kč
1L
1350,- Kč
2L
1260,- Kč
Cena za ubytování a stravování po dobu odborného
programu, tj. od 3. 10. (večeře) do 5. 10. (oběd) = 2 celé dny
1 L apartmán
1060,- Kč
2 L apartmán
960,- Kč
1L
900,- Kč
2L
840,- Kč
 z toho ubytování:
Pokoj
1 noc
1 L apartmán
350,- Kč
2 L apartmán
300,- Kč
1L
270,- Kč
2L
240,- Kč
 z toho stravování:
Snídaně
40,- Kč
Oběd
80,- Kč
Večeře
60,- Kč
Platba za ubytování a stravování se hradí hned po příjezdu v přijímací kanceláři v 1. patře na Stojanově;
o zaplacení bude vystaven doklad.
Konferenční poplatek
400,- Kč / pro nemocničního kaplana, odborníka aj., 200,- Kč / pro dobrovolníka v pastorační péči,
uhraďte do 22. 9. 2016 bankovním převodem na účet KANK v ČR: 110218588/2010, VS: 113.
Členové KANK v ČR vyplní jako specifický symbol část rodného čísla před lomítkem,
ne-členové KANK v ČR pak do zprávy pro příjemce uvedou své příjmení.
O absolvování odborného programu setkání obdrží účastník potvrzení od hlavního pořadatele setkání
(KANK v ČR), které dokládá, že z kvalifikačních požadavků na vzdělávání nemocničních kaplanů a
pastoračních asistentů v přechodném období uvedených v Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve
zdravotnictví mezi ČBK a ERC v České republice z 12. 12. 2011 (Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 úsek
A. písm. b) a odst. 4 úsek B písm. b), si doplnil znalosti v oblastech: pastorace a spiritualita nemocných a
základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky (viz tamtéž odst. 6 písm. a) a písm. e).

Přihlásit se na setkání je možné nejpozději do 15. 9. 2016 zasláním vyplněného přihlašovacího formuláře
(viz příloha) na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

