
  

 

 

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 
 

15 -16.11.2014r. Hotel Scandic we Wrocławiu 

ulica Piłsudskiego 49/57  

scandichotels.com/wroclaw 
 

 
 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 
 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na weekend naukowo – integracyjny, który 

odbędzie się w Hotelu Scandic we Wrocławiu w dniach 15 -16 listopada 2014r. 

  

Przewidywane są następujące wydarzenia: 

 

15 listopad 2014r. – godzina 9.00-17.00- konferencja naukowa, podsumowująca projekt „JN 

Przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku” 

 

15 listopad - godzina 19.00- integracyjna kolacja  

 

16 listopad 2014r. – godz. 09.00- 14.00 - konferencja szkoleniowa interdyscyplinarna 

„Sprawni niesprawni, czyli co począć z przewlekle chorym pacjentem w naszej Praktyce”  

 

W tle obydwu konferencji w dniach 15-16.11.14r. odbywać się będą targi połączone z 

prezentacją firm.  

 

Zapewniamy noclegi tylko dla osób spoza Wrocławia 

 

Pierwszeństwo udziału dla Uczestników projektu „PN – Jednostki naukowe + 

przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku” 

 

             



  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Termin zgłoszeń upływa z dniem 7 listopada 2014r. 

 
 

 

 

Imię i nazwisko, nazwa firmy 

Proszę zaznaczyć właściwe: 

o Jestem Uczestnikiem projektu „PN – Jednostki naukowe + przedsiębiorcy = rozwój 

współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku* 

o Jestem z Wrocławia* 

o Będę brał/a udział w konferencji podsumowującej projekt „PN - JN + przedsiębiorcy 

= rozwój współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku 

o Będę brał/brała udział w konferencji „Sprawni niesprawni, czyli co począć z 

przewlekle chorym pacjentem w naszej Praktyce”  

o Będę brał/a udział w integracyjnej kolacji w dniu 15.11.14 o godz.19:00 

o Będę brał/a udział z osobą towarzyszącą 

 

NOCLEG – pokoje wyłącznie dwuosobowe 
 

Imię i nazwisko 
 

Osoba towarzysząca 

koszt 260 zł 
 

 

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem lub mailem 

do biura: 

 Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska  -  fax . (071) 349-80-63, 

biuro@pracodawcyzdrowia.pl 

Wpłaty za osoby towarzyszące prosimy uiszczać do dnia 7.11.14r. no konto Związku  

66 1500 1793 1217 9004 7377 0000 

 

 Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców - fax (071) 344-17-85, 

biuro@lekarze.rodzinni.pl 

Wpłaty za osoby towarzyszące prosimy uiszczać do dnia 7.11.14r. no konto  Związku 

19 1500 1067 1210 6006 1092 0000 

 

* Pierwszeństwo zgłoszeń dla Uczestników projektu „PN – Jednostki naukowe +  

przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku  

 

* Osobom z Wrocławia nie zapewniamy noclegów 

 

Przesłanie wypełnionego formularza jest potwierdzeniem udziału w konferencji.  Prosimy o 

zgłaszanie niemożności udziału najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą konferencji. Osoby, 

które nie odwołają zgłoszenia i nie pojawią się na konferencji zostaną obciążone kosztami w 

pełnej wysokości.     

mailto:biuro@lekarze.rodzinni.pl

