Všem členům ĆSSM

9. ledna 2020

Milá kolegyně, vážený kolego
Dovolte mi, abych Vás oslovil. i když tak činím později než obvykle. Toto
zpoždění má dvě příčiny: jednak moje angažmá v přípravě kongresu ESSM v Praze,
jednak to, že hostitelstvím kongresu byl menší časový tlak na obnovu členství
ESSM/ISSM pro zájemce. I tak si dovoluji připojit přání, aby nás všechny čekal skvělý
a úspěšný nový rok.
Jako každoročně, tak i letos bychom však měli vyřídit dárkovou agendu.
1. Dáreček: Opět máme fondy, z nichž můžeme uhradit alespoň některým
zájemcům členství v ISSM nebo v ESSM. Valná hromada rozhodla, že bude
propláceno členství těm, kdož jsou aktivní, což bude hlavní kritérium (viz níže)
2. Valná hromada v r. 2017 odhlasovala zavedení ročních členských příspěvků
300,- Kč/ročně, studenti pregraduálního denního studia 150,- Kč/rok. Členská
sleva z účastnického poplatku odborné akce ČSSM (symposium) v Č. Krumlově
činí 100,- Kč
Co z toho plyne?
•
•

Žadatelé o členství v ESSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2020 a
přihlásit svou aktivní nebo pasivní účast na symposiu v Č. Krumlově v r. 2020
Žadatelé o členství v ISSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2020 a
přihlásit svou aktivní účast na symposiu v Č. Krumlově v r. 2020

Jak zaplatit členské příspěvky?
Je v zásadě jediná možnost, a to převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní
symbol nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil
2.11.1970, napíše 02111970 apod.
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Jak se přihlásit k účasti na Symposiu (29.-30.5.2020) ?
Především na stránkách kongresu: http://www.bos-congress.cz/cssm2020
Taktéž lze informovat Dr. Klapilovou o podrobnostech mailem na
konference@cssmweb.cz. Lze předem nastínit, o jakou prezentaci máte zájem
(poster nebo ústní sdělení) a obratem obdržíte šablonu k abstraktu a/nebo posteru.
Jak nám o tom dát vědět?
Kdo chce „dáreček“: musí zaplatit členské příspěvky a přihlásit se závazně k účasti na
sympatibulu do 17.1.2020 a poslat email na info@cssmweb.cz zprávu „zaplaceno a
přihlášen/a“ a uvést ten var.sy. platby, nejlépe pak s kopií převodního příkazu z banky.
Kdo nechce dáreček, nemusí se starat o nic, jen aby uhradil příspěvek do 31.3.2018.
Ovšem pokud bude chtít slevu z účastnického poplatku, je třeba, aby měl ten členský
uhrazen dříve, než se přihlásí.

CAVE!
Last but not least:
Dovolujeme Vás znovu pozvat na kongres ESSM, který
máme tu čest letos hostit 23.-25.1.2020 v Praze. Všechny
informace najdete zde:
https://www.essm-congress.org/

Kdyby byl jakýkoliv problém, pište nebo mi zavolejte (608452453).

Krásné dny přeji a těším se na setkání v Krumlově
jménem Rady ČSSM
Ondřej Trojan
Předseda
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