V Praze dne 2. 6. 2022

Vážené členky a členové České společnosti dětské pneumologie,
dle stanov ČLS JEP byly usnesením výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ze dne 1. 4.
2022 vyhlášeny volby do výboru a revizní komise společnosti.
Volební komise pracuje ve složení:
MUDr. Adam Cipra, Ústí nad Labem – předseda
MUDr. Petra Dvořáková, Praha
MUDr. Jarmila Turzíková, Praha
Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro volbu do
výboru a revizní komise. Z členů společnosti můžete zvolit 5 do výboru a 3 do revizní komise. Každý
volič může volit pouze jednou. Systém umožní odeslat formulář i v případě zaškrtnutí menšího počtu
kandidátů jak do výboru, tak i do revizní komise, neumožní zaškrtnout kandidátů více. Volit je možno
v období od 8. června do půlnoci 22. června 2022.
Zpráva o spuštění voleb pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail prostřednictvím
systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.
Po ukončení volby budete mít možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidíte svoji
vlastní volbu, nebudete ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat.
Výsledky voleb budou vyhlášeny do 15. července na webových stránkách společnosti.
Sledujte prosím své mailové adresy s dalšími informacemi o volbách.

Děkujeme za Vaši účast ve volbách.
S pozdravem
MUDr. Adam Cipra
Předseda volební komise
Důležité!
Pozor, je nutné použít emailovou adresu, na kterou Vám byla zaslána pozvánka k volbám. Tato je
evidována v ČLS JEP, jako Vaše kontaktní a ta jediná Vám zpřístupní volební formuláře.
Manuál pro voliče najdete: http://www.cls.cz/dokumenty/el_volby_krok_za_krokem.doc
Kontakt na HELPDESK: help@greception.com
Předseda

Vědecká sekretářka

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 432 088, e-mail petr.pohunek@LFMotol.cuni.cz

MUDr. Tereza Doušová, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 432 096, e-mail tereza.dousova @fnmotol.cz

