Všem členům ČSSM

6. ledna 2022

Milá kolegyně, vážený kolego
Rok 2021, druhý kovidový, skončil. Jsme hrdí na to, že se naší společnosti
povedlo uspořádat symposium offline, tedy setkání živých účastníků, jež dalo opět
příležitost k tak cenným osobním kontaktům a věřím, že jste s jeho kvalitou byli opět
spokojeni. Vzhledem k epidemii jsme mohli uspořádat naše krumlovské setkání až
v září, nicméně ukázalo se, že i takový časový posun jsme zvládli dobře a téměř 200
účastníků to stvrdilo.
Krumlovské divadlo nám pro letošek nabídlo termín 27.+28. května a snad se
budeme po létech moci vrátit k tradici májových symposií. Tak si, prosím, datum
poznamenejte a hlavně se brzy přihlaste! Již oslovujeme potencionální kvalitní
přednášející z řad domácích i zahraničních odborníků, ale především na nás všech
bude záležet bohatost zajímavých sdělení.
I letos budeme moci nabídnout členství v ISSM nebo v ESSM omezenému
množství zájemců. Pokusíme se vyjít vstříc všem, jejichž zájem je vážný a trvalý a
přihlásí svou aktivní účast.
V únoru 2022 se bude konat kongres ESSM „online“ v Rotterdamu a komunikujeme o
něm s vedením evropské společnosti. Pokud byste měli o připojení zájem, hledáme
možnosti, jak podpořit aktivní účast, ale slíbit to zatím nemůžeme.

Co z toho plyne?
•

Žadatelé o členství v ESSM či ISSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2022
a přihlásit aktivní nebo pasivní účast na květnovém symposiu v Č. Krumlově do
31.1.2022

(Abstrakt samozřejmě stačí zaslat později dle propozic symposia, jež obdržíte v dohledné době)
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Členské příspěvky
Úhrada členského příspěvku na r. 2022 (300 Kč) musí být na účtu společnosti do
31.3.2022. Kdo však bude chtít slevu z účastnického poplatku, je třeba, aby měl
členství na budoucí rok uhrazeno dříve, než se přihlásí.
Jak zaplatit členské příspěvky?
Je třeba provést úhradu 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.
Jak se přihlásit k účasti na Symposiu?
Přes WEB našeho symposia na agenturních stránkách nebo přes web ČSSM
http://www.bos-congress.cz/cssm2022

Podrobnosti obdržíte v mailu, prosím, věnujte mu pozornost.

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

Krásné dny přeji, skvělý nový rok
a moc se s celou radou těšíme
na setkání v Krumlově

Jménem Rady ČSSM
Ondřej Trojan
Předseda
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