1. Kdy obdržím přístup na virtuální kongres?
Přístupy na virtuální kongres budeme všem účastníkům jednotlivě zasílat e-mailem v sobotu 5.
prosince 2020. Přístup je aktivní vždy pro 1 osobu a je vázán na jméno. Přestože link obdržíte s
předstihem, aktivně se do kongresu půjde přihlásit až od pondělí 7. prosince 2020.
Přístupy budeme rozesílat z následujících e-mailových adres: kholodkova@cbttravel.cz a
jelinkova@cbttravel.cz, případně mlckova@cbttravel.cz. Pro jistotu prosím sledujte i složku spam či
nevyžádanou poštu. Přestože pravidelně aktualizujeme e-mail, softwarová ochrana na některých
pracovištích nás nepustí.
Pokud by Vám do večera 6. prosince e-mail s přístupy nepřišel, prosím ihned se na nás obracejte na
kongrescns2020@cbttravel.cz
2. Jak bude virtuální kongres fungovat?
Virtuální kongres pro vás bude připraven ve webové aplikaci, do které se lehce dostanete přes webový
prohlížeč (doporučujeme Google Chrome). V případě, že si budete chtít kongres pustit na svém
mobilním telefonu, zašleme Vám odkaz na stažení mobilní aplikace.
Virtuální kongres nabízí řadu funkcí. V aplikaci budete mít vlastní profil, kde pro vás předpřipravíme
jméno a příjmení, další informace ohledně pracoviště a specializace si budete moci dobrovolně doplnit
sami dle své preference. Dále zde naleznete program kongresu, virtuální stánky firem, kongresový kvíz,
možnost individuálních schůzek s dalšími účastníky, hodnocení jednotlivých přednášek a mnoho
dalšího. Detailní návod k práci s aplikací Vám zašleme spolu s přístupy na virtuální kongres, ale ovládání
je velmi intuitivní a pro případ potřeby bude k dispozici i online technická podpora.
3. Co když nestihnu přednášku?
Všechny přednášky budou pro registrované účastníky ze záznamu přístupné ještě rok po ukončení
kongresu.
4. Jak to bude s certifikáty?
Certifikáty budou všem registrovaným účastníkům zaslány elektronicky na e-mail po skončení kongresu
v týdnu od 14. do 18. prosince 2020.
5. Kde najdu abstrakta k jednotlivým přednáškám kongresu?
Stejně jako v minulosti, abstrakta budou publikována v časopisu Aktuality v nefrologii, který pro Vás
bude dostupný v elektronické verzi v kongresové aplikaci.
6. Co mám dělat, pokud jsem si zaplatil/a společenský večer?
Pokud máte zaplacen poplatek za společenský večer, tento poplatek Vám samozřejmě bude vrácen.
Prosíme Vás o zaslání čísla účtu, na který si poplatek přejete vrátit na e-mail: kholodkova@cbttravel.cz
V případě, že jste zde nenašli odpovědi na své otázky, neváhejte se na nás obrátit na
kongrescns2020@cbttravel.cz.

