Уважаеми колеги и приятели,
Представяме Ви окончателната програма и условия за провеждането на 16та
Международна научно – практическа конференция по СКЕНАР терапия
4-10 Септември 2010
България
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от 4 до 10 Септември 2010г. България отново ще е домакин на
най-значимото СКЕНАР – събитие в света за годината – 16 Международна научно-практическа
конференция по СКЕНАР-терапия и СКЕНАР-експертиза, посветена на 30 годишния юбилей на
предприятието – създател на СКЕНАР - ЗАО „ОКБ „РИТМ” и 10 годишнината на СКЕНАР Център – България!
Организатори на този най-висок форум на световното СКЕНАР общество са създателите на СКЕНАР ОКБ
“РИТМ”, Русия, "СКЕНАР Център – България”, Kosmed International B.V., Холандия, "Международна СКЕНАР –
Академия”, Москва, "РИТМ СКЕНАР” Австралия, "RITM SCENAR Institute” САЩ, Канада, Австралия, "СКЕНАР
Асоциация – България”.
Освен заради забележителните годишнини, решението за провеждането на конференцията отново в
България е продиктувано от желанието да съберем хора от различни страни които споделят СКЕНАР-идеята,
да обезпечим най-оптималните условия за провеждането на една международна среща на най-високо ниво, с
еднакво добри условия както за научна и учебна дейност така и за обмяна на опит, свободно общуване и
незабравими мигове на красивото българско Черноморие сред съмишленици и приятели.
Много от Вас добре помнят 10-та международна конференция през 2003г. в Слънчев бряг и 12-та
международна конференция през 2006г. във Варна и знаят колко висока оценка бе дадена за тях от
всички участници. Ние ще се постараем 16-та международна конференция да е на още по-високо ниво и още
по-полезна за всички.
Основна цел на организаторите тази година е създаването на такива условия, при които ще има
разнообразни възможности за максимална полезност за всички участници, независимо от тяхното ниво на
подготовка и професионален стаж и при най-добри ценови условия.
В рамките на конференцията:
• Ще бъдат организирани различни форми и нива на обучение, част от които безплатни.
• За всички участници от България е предвиден безплатен технически преглед и настройка на СКЕНАРприборите.
• За всички желаещи ще бъде организиран постоянно действащ сервиз и възможност за upgrade на
преференциални цени.
• За първи път в България ще бъдат проведени най-новите програми и семинари на обучение.
• Ще бъде организирана кръгла маса с дискусии по теми определени от Вас самите.
• Всеки участник в конференцията ще получи сертификат за участие, а преминалите която и да е форма на
обучение съответстващ документ от “Международна СКЕНАР Академия”.
• По време на конференцията за участниците ще действат преференциални цени за покупка на техника и
специализирана литература.
• В рамките на регистрационната такса всеки участник освен всички материали от конференцията ще получи
и множество други материали с последните новости в областта на СКЕНАР-теорията и практиката.
• Предвидена е богата културно-развлекателна програма.
Вече потвърдиха своето участие най-добрите специалисти и СКЕНАР-преподаватели в света. Ще присъстват
и ще можете да общувате свободно с международно признати СКЕНАР-терапевти от Изтока и Запада с
огромен дългогодишен опит и впечатляващи резултати. Ще можете свободно да споделяте своя опит и да
потърсите решения за възникнали проблеми във Вашата работа. Ще имате възможност лично да се
запознаете и да задавате своите въпроси на учените - лекари, конструктори и инженери - автори на тази
уникална технология. Ще повишите Вашата квалификация, ще придобиете безценен опит и самочувствие.

Условия

Място
на
провеждането:
комплекс "Слънчев ден”

Курортен

Слънчев Ден е едно от най-красивите места
за почивка в България, което със сигурност
ще ви очарова и вероятно напълно ще
задоволи вашите очаквания за спокойна
почивка и пълноценен отдих и релакс, които
можете да съчетаете с полезното за Вас
участие в 16 Международна научнопрактическа конференция по СКЕНАРтерапия и СКЕНАР-експертиза. Удобното
местоположение,
наличието
на
добре
оборудвани зали и технически средства,
умножено с опита на специалистите и
вниманието към всеки детайл, правят
"Слънчев ден" известен и предпочитан
център за провеждане на различни бизнес срещи, корпоративни прояви, семинари, конференции,
презентации, преговори, конгреси, делови обеди и официални коктейли. На първо място едно от най-важните
предимства на комплекса е неговото местоположение:
•
•
•

на 10км североизточно от лятната столица на България - град Варна,
на 16 км от летището,
на 8 км южно от Златни пясъци,

Слънчев ден се намира в непосредствена близост до първия български черноморски курорт "Свети
Константин". Комплексът има капацитет около 1300 легла в четири елегантни хотела - хотел Палас, хотел
Марина, хотел Вероника и хотел Мираж, построени на самия морски бряг. Нужни са само няколко крачки, за
да почувствате топлия пясък под краката си.

Неповторимите условия за почивка и отдих са осигурени от самата природа
•
малък тих залив с чудесно, рядко срещнато в България източно изложение;
•
просторна плажна ивица с дължина 1 км и ширина от 20 до 80м;
•
спокойно море с плитко пясъчно дъно;
•
разкошен естествен парк с редки дървесни видове;
•
извори с лечебна минерална вода с уникален състав;
•
свеж и прозрачен като планински кристал въздух.
Климатът в района на Слънчев ден е много благоприятен за почивка и е близък до този на
известните средиземноморски курорти - средните месечни температури на въздуха през лятото са между 2328°С, на морската вода - 24-25°С, с около 1700 слънчеви часа от май до септември.

Време на провеждане на
конференцията:
4 – 10 септември 2010 г.

Времето в началото на
септември обикновено е хубаво,
както за почивка така и за
работа – температурата е над
20°С, а морето спокойно и
топло.
На 4 септември ще бъде
организирана изложба –
демонстрация на нови апарати
и системи.
От 5 септември ще работи
сервиз за ремонт, upgrade и
тестване на прибори.
Език на конференцията:
Официални езици на конференцията – руски и английски. По време на конференцията ще бъде осигурен
симултанен превод.
Материали на конференцията
Всички материали на конференцията – резюмета, тезиси, лекции и доклади, ще бъдат издадени на CD (на
руски и английски). Най-добрите доклади ще бъдат публикувани в авторитетното научно-практическо
списание „Нелекарствена медицина”.
Изисквания към докладите.
Докладите и научните съобщения (тезиси) трябва да бъдат представени във вид на Power Point презентации,
на руски и/или английски език.
Ограничения: не повече от 20 слайда и обем - не повече от 15 МВ. Моля, при поместване в презентациите
на фото, рентгенови, ехографски и други снимки, ги преоразмерете до разумни размери - 800*600,
1024*768 или 1280*1024 пиксела.
Крайният срок за изпращане на докладите е 1 Август. Всички материали изпращайте на адрес:
bulg2010@rista.ru
Културна програма:
За всички участници и придружаващи лица ще бъде организирана разнообразна и интересна културна
програма.
Освен екскурзия, за създаване на оптимални възможности за общуване и полезна обмяна на идеи и опит,
ежедневно ще се провеждат разнообразни и интересни мероприятия.
Предвидена е развлекателна програма.
Настаняване:
За участниците в Конференцията и придружаващите лица са договорени преференциални цени за
настаняване, които създават отлични условия за семейна почивка на море.
Ценови условия:
Цени в EURO, за нощувка на човек на база All inclusive и включена курортна такса:
Категория

Единична стая

Двойна Стая

4 ****

48

39

3 ***

42

34

All inclusive включва:
1.1. Настаняване в х-л Марина 4* & Мираж 4* или Вероника 3*
1.2. Сателитна Телевизия
1.3. На басейна - 1 чадър и 2 шезлонга на стая
1.4. На плажа – 1 чадър на стая
2. РЕСТОРАНТ
2.1. Закуска– в ресторанта – на бюфет – от 7.30 часа до 10.00 часа
2.2. Обяд – в ресторанта – на бюфет – от 12.00 до 14.00 часа
Интернационална кухня, включително вегетариански и диетични ястия и напитки
Детски бюфет
Топли напитки, безалкохолни напитки, местни алкохолни напитки, бяло и червено вино, наливна
бира
2.3. Вечеря – в ресторанта – на бюфет – от 18.30 до 21.00
Интернационална кухня, включително вегетариански и диетични ястия и напитки
Детски бюфет
Тематични вечери – 2 на седмица
Топли напитки, безалкохолни напитки, местни алкохолни напитки, бяло и червено вино, наливна
бира
2.4. Междинни хранения – снек бар – от 11.00 до 16.30 часа
Плодове, сладкиши, сладолед, сандвичи - от 11.00 до 16.30 часа
Топли напитки, безалкохолни напитки, местни алкохолни напитки, бяло и червено вино, наливна
бира

Всички вносни напитки и коктейли се заплащат

След 23.00 всички напитки на бара се заплащат
2.5. Лоби бар – от 11.00 до 23.00 часа
Топли напитки, безалкохолни напитки, местни алкохолни напитки, бяло и червено вино, наливна
бира

Всички вносни напитки и коктейли се заплащат

След 23.00 всички напитки на бара се заплащат
3. СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:
Плажен волейбол, тенис на маса, шах, бадмингтон
4. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
4.1. Сейф на рецепция
4.2. Телефонни обаждания
4.3. Интернет услуги в бизнес центровете на х-л Палас & Марина
4.4. Всички вносни напитки
4.5. Тенис кортове и тенис училище
4.6. Парапланер
4.7. Wi-fi – безжичен интернет – за участници в конференцията - безплатно
4.8. Спа услуги
4.9. Водно колело
4.10. Rent-a-car
Резервация се прави при заплащане на депозит от една нощувка не по-късно от 15 август!
За участниците в конференцията и придружаващите лица, съществува възможност за по-ранно пристигане и
по-късно напускане при същите условия.
Такса участие в EURО
Регистрация:
Участници
Придружаващи лица

до 15 юни
100
70

до 10 август
115
80

След 10 август
130
90

Таксата участие включва:









Участие в научната и обявената безплатна учебна програма.
Всички материали на конференцията
Всички отбелязани в програмата културни и вечерни мероприятия
Сертификати за участие, които ще бъдат връчени на заключителната вечер
Право на безплатен технически преглед и настройка на прибори.
Право на ползване на сервиз и upgrade на преференциални цени
Право на закупуване на техника и литература на преференциални цени (при предварителна заявка)

Таксата за придружаващите лица включва участие във всички културно – развлекателни мероприятия.
Таксата и депозита за настаняване могат да бъдат платени в офиса на „СКЕНАР Център – България” или по
банкова сметка:
Райфайзенбанк България ЕАД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG13 RZBB 9155 1005 6360 86
Огнян Ландов

Програма на конференцията
3 Септември пристигане, регистрация, получаване на материалите, настаняване,
4 Септември
9.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 18.00

19.00

пристигане, регистрация, получаване на материалите, настаняване
обяд
Тържествено откриване, приветствия от представителите на организационния и научен
комитет, запознаване с организацията на конференцията и учебните програми. Представяне
на най-новите продукти на ОКБ „РИТМ”. Кафе-пауза, по време на която ще бъде открита
изложба и демонстрация на нова и традиционна продукция.
Welcome diner - Вечеря „Добре дошли”

5 Септември
9.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 18.00
19.00

Доклади, научни съобщения, кафе-пауза
Обяд, плаж
Доклади, обсъждане на доклади и научни съобщения, кафе-пауза
Вечеря, вечерно мероприятие

6 Септември
9.30
12.30
14.30
17.00
19.00

–
–
–
–

12.30
14.30
17.00
18.00

Доклади, научни съобщения, кафе-пауза
Обяд, плаж
Обсъждане на доклади и научни съобщения, кафе-пауза. СКЕНАР обучение
Кръгла маса по съгласувана с участниците тема
Вечеря. Вечер на България и 10 години СКЕНАР в България

7 Септември
9.30 – 11.30
12.00 – 18.00
19.00

СКЕНАР обучение
Екскурзия. Обяд по време на екскурзията
Вечеря.

8 Септември
9.30 – 12.30

12.30 – 14.30
14.30 – 18.00

19.00

Курсове, работа по секции
проф. А.Н.Ревенко, Г.В.Субботина,
д.м.н., проф. А.В.Тараканов, И.В.Семикатов
Обяд, плаж
Курсове, работа по секции
проф. А.Н.Ревенко, Г.В.Субботина,
д.м.н.,проф. А.В.Тараканов, И.В.Семикатов
Тържествена гала вечеря, вечер 30 години ОКБ “РИТМ”

9 и 10 Септември
9.30 – 12.30

12.30 – 14.30
14.30 – 18.00

Курсове, работа по секции
проф. А.Н.Ревенко, Г.В.Субботина,
д.м.н.,проф. А.В.Тараканов, И.В.Семикатов
Обяд
Курсове, работа по секции
проф. А.Н.Ревенко, Г.В.Субботина, д.м.н.,проф. А.В.Тараканов, И.В.Семикатов

В програмата на 6 и 7 септември е посочено само включеното безплатно обучение за всички участници в
конференцията. Освен това сме предвидили възможност за провеждане на допълнителни, различни по
тематика и ниво на квалификация курсове и семинари:
1.
2.
3.

Проф. А.Н.Ревенко „Мастер Клас”
Проф. А.В.Тараканов „СКЕНАР при лечение на вътрешни и хирургични заболявания”
д-р Г.В.Субботина „Приложение на СКЕНАР в козметологията”

4.

д-р И.В.Семикатов „Основен курс II ниво, 2-а част”

При наличие на желаещи д-р Румяна Кузмова може да проведе семинар „Основен курс I ниво”
При наличие на желаещи д-р И. В. Семикатов може да проведе семинар: „Основен курс II ниво, 1-ва
част”
При наличие на желаещи проф. д-р А. Н. Ревенко и д-р Г. В. Суботина от Международната СКЕНАР –
Академия, могат да проведат всеки от изброените по-долу курсове и семинари:















Мастер Клас 1 ниво
Мастер Клас 2 ниво
СКЕНАР – терапия на болката и стреса
Структура и планиране на СКЕНАР – терапевтичния курс.
СКЕНАР в неврологията (при заболяване на ЦНС, ПНС и ВНС). СКЕНАР в геронтологията.
Превантивна (профилактична) СКЕНАР терапия
СКЕНАР в спортната медицина
СКЕНАР – терапия „Голямата Десетка”
СКЕНАР в „Бърза помощ”
СКЕНАР терапия в СПА и курортно – възстановителни центрове.
СКЕНАР във ветеринарната практика
СКЕНАР при лечение на онкологични заболявания
Курс „РИСТА-диагностика в СКЕНАР-терапията”

Молим всички участници предварително да ни информират в какви курсове възнамеряват и желаят
да участват, какви предпочитани теми желаят за обсъждане на “Кръгла маса”, както и да посочат други
курсове, които биха желали да бъдат организирани по време на конференцията. Това ще ни позволи да
оптимизираме програмата, да заменим или да добавим други видове обучение.
Продължителността на всички курсове е 2 или 3 дни. Цената на обучение при проф. Ревенко е 150
евро, а при всички останали преподаватели – 100 евро.
Всички участници ще получат сертификат за участие, а преминалите някъкъв курс на обучение –
съответните удостоверения и квалификационни документи от „Международна СКЕНАР Академия”.
Ние сме убедени, че участието Ви в работата на 16-та Международна конференция по СКЕНАР –
терапия и СКЕНАР - експертиза ще е изключително полезно за утвърждаването Ви като СКЕНАР-терапевти и
ще разкрие нови възможности за Вашето развитие. Може да не се съмнявате, че ние организаторите ще се
постараем да направим всичко, което е необходимо това да се осъществи при най-добри и изгодни за Вас
условия. Както при основната така и при съпътстващата културно – развлекателна програма организацията
ще е в ръцете на най – добрите професионалисти.
Ние работим за осигуряването и на други възможности и преимущества за участниците. Надяваме
се, че ще изразите своите мнения, предложения и конкретни желания, а ние ще се постараем да ги
удовлетворим.
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Крис Мортенсон – директор на RITM SCENAR Institute - Сидни,
Австралия
А. Я. Черчаго – ктн, завеждащ отдел ЗАО ОКБ „РИТМ“
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К. Мортерсон – директор РИТМ СКЕНАР - Институт Австралия

д-р Иван Иванов – председател на „СКЕНАР Асоциация –
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