WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego 2019 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZCZYRK z zaznaczeniem
udziału w warsztatach na adres konferencjapolozne2019@onet.pl
2. Warsztaty
 WARSZTATY WIEDZY POŁOŻNICZEJ I GINEKOLOGICZNEJ z kompletem materiałów
dydaktycznych płatne 150,00 zł
 WARSZTATY JOHSON AND JOHNSON BABY
 WARSZTATY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
POŁOŻNEJ POZ
Ilość miejsc ograniczona
3. Otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia na maila
4. Dokonanie wpłaty zgodnie z wybranym wariantem na rachunek
Polskie Towarzystwo Położnych
ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań

56 1090 1362 0000 0001 3229 5825
Tytułem: Nazwisko imię wersja ……….

5. Termin dokonania wpłaty do 20 kwietnia 2019
6. W przypadku rezygnacji z konferencji do 20 kwietnia 2019 na pisemny wniosek przesłany
drogą mailową na adres konferencjapolozne2019@onet.pl zostanie zwrócone na konto
wskazane przez położną 50% dokonanej wpłaty. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu
pieniędzy.
W zamian zgłoszonego uczestnika konferencji, który nie może wziąć udziału w szkoleniu
może brać udział inna położna wskazana przez położną, która zgłosiła się i dokonała wpłaty.
Rozliczenia finansowe w ww. sytuacji za udział w konferencji odbywają się pomiędzy
położnymi. Organizator nie uczestniczy w tych rozliczeniach. Fakt zamiany należy zgłosić w
dniu konferencji w czasie rejestracji.
7. Opłata konferencyjna
WARIANT PIERWSZY 770,00 zł
 Udział w konferencji
 Udział w warsztatach Johnson and Johnson
 Udział w warsztatach wiedzy położniczej i ginekologicznej
 Materiały konferencyjne
 Materiały dydaktyczne warsztatów wiedzy
 Certyfikat
 Pobyt w Hotelu „META” w Szczyrku- dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju
dwuosobowym w dniach 23.05- 25-05.2019 Bezpłatne korzystanie z Strefy
Wellnes (sauna sucha, sauna ziołowa, łaźnia parowa, prysznic wrażeń, pokój
relaksu ze ścianami solnymi, jacuzzi)





Posiłki w trakcie konferencji ( 23.05.2019 poczęstunek kawowy, kolacja,
24.05.2019 śniadanie, obiad, kolacja- grill , całodobowo kawa, 25.05.2019
śniadanie
Bezpłatny parking

WARIANT DRUGI 620,00 zł










Udział w konferencji
Udział w warsztatach Johnson and Johnson
Materiały konferencyjne
Certyfikat
Pobyt w Hotelu „META” w Szczyrku- dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju
dwuosobowym w dniach 23.05- 25-05.2019 Bezpłatne korzystanie z Strefy
Wellnes (sauna sucha, sauna ziołowa, łaźnia parowa, prysznic wrażeń, pokój
relaksu ze ścianami solnymi, jacuzzi)
Posiłki w trakcie konferencji ( 23.05.2019 poczęstunek kawowy, kolacja,
24.05.2019 śniadanie, obiad, kolacja- grill , całodobowo kawa, 25.05.2019
śniadanie
Bezpłatny parking

WARIANT TRZECI 770,00 zł












Udział w konferencji
Pobyt w hotelu META 23.05.2019
Udział w warsztatach wiedzy położniczej i ginekologicznej
Materiały konferencyjne
Materiały dydaktyczne warsztatów wiedzy
Certyfikat
Pobyt w Hotelu „META” w Szczyrk- dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju
dwuosobowym w dniach 23.05- 25-05.2019 Bezpłatne korzystanie z Strefy
Wellnes (sauna sucha, sauna ziołowa, łaźnia parowa, prysznic wrażeń, pokój
relaksu ze ścianami solnymi, jacuzzi)
Posiłki w trakcie konferencji ( 23.05.2019 poczęstunek kawowy, kolacja,
24.05.2019 śniadanie, obiad, kolacja- grill , całodobowo kawa, 25.05.2019
śniadanie
Bezpłatny parking

WERIANT CZWARTY 620,00 zł








Udział w konferencji
Pobyt w hotelu 23.05.2019
Materiały konferencyjne
Certyfikat
Pobyt w Hotelu „META” w Szczyrk- dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju
dwuosobowym w dniach 23.05- 25-05.2019 Bezpłatne korzystanie z Strefy
Wellnes (sauna sucha, sauna ziołowa, łaźnia parowa, prysznic wrażeń, pokój
relaksu ze ścianami solnymi, jacuzzi)
Posiłki w trakcie konferencji ( 23.05.2019 poczęstunek kawowy, kolacja,
24.05.2019 śniadanie, obiad, kolacja- grill , całodobowo kawa, 25.05.2019
śniadanie



Bezpłatny parking

WARIANT PIĄTY 540,00 ZŁ










Udział w konferencji
Udział w warsztatach wiedzy położniczej i ginekologicznej
Materiały konferencyjne
Materiały dydaktyczne warsztatów wiedzy
Certyfikat
Pobyt w Hotelu „META” w Szczyrk- nocleg ze śniadaniem w pokoju
dwuosobowym w dniu 24.05- 25-05.2019 Bezpłatne korzystanie z Strefy
Wellnes (sauna sucha, sauna ziołowa, łaźnia parowa, prysznic wrażeń, pokój
relaksu ze ścianami solnymi, jacuzzi)
Posiłki w trakcie konferencji ( 24.05.2019 ś, obiad, kolacja- grill , całodobowo
kawa, 25.05.2019 śniadanie
Bezpłatny parking

WARIANT SZÓSTY 390,00 ZŁ








Udział w konferencji
Materiały konferencyjne
Certyfikat
Pobyt w Hotelu „META” w Szczyrk- nocleg ze śniadaniem w pokoju
dwuosobowym w dniu 24.05- 25-05.2019 Bezpłatne korzystanie z Strefy
Wellnes (sauna sucha, sauna ziołowa, łaźnia parowa, prysznic wrażeń, pokój
relaksu ze ścianami solnymi, jacuzzi)
Posiłki w trakcie konferencji ( 24.05.2019 obiad, kolacja- grill , całodobowo
kawa, 25.05.2019 śniadanie
Bezpłatny parking

Opłata nie obejmuje opłaty klimatycznej ( miejscowej) 15,00 zł /doba/osoba
8. Osoby, które zamierzają przyjechać dzień wcześniej 22.05.2019 lub zostać dzień dłużej
26.05.2019 do 31.03.2019 mogą zrobić rezerwację w hotelu na warunkach
wynegocjowanych przez Organizatora konferencji zaznaczając przy rezerwacji, że jest to w
ramach konferencji położnych.

