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K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A  (kurs doskonalący)** PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKIEM
Płatny, (6 pkt. edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy stomatologów)
TYTUŁ KURSU: Nowe wyzwania w diagnostyce chorób zakaźnych i pasożytniczych
DZIEDZINA: Kurs interdyscyplinarny dla lekarzy/lekarzy dentystów 
TERMIN KURSU:	  |1|0| -  |1|2| -  |2|0|1|6| 	 GODZINA: 9.00-16.35
MIEJSCE OBRAD: WYDIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
       ul. MIECZNIKOWA 1 , 02-096 Warszawa

IMIĘ : 	          |__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NAZWISKO: |__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU: |__| _|__|__|__|__|
DATA URODZENIA:  |__|__|   |__|__|   |___|__|__| (dd mm rrrr) 
PESEL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRES DO KORESPONDENCJI: 
|__|__|-|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
         (kod pocztowy)						(miejscowość)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(ulica, numer domu, numer mieszkania)
TELEFON KONTAKTOWY: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|


Zasady przyjmowania zgłoszeń na kurs:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest :
- dokonanie opłaty wpisowej przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej do 05.12.2016 r. w wysokości 150 zł, przelewem; nr konta WUM: 80116022020000000308127333 
tytułem:
Opłata za uczestnictwo w kursie: Nowe wyzwania w diagnostyce chorób zakaźnych i pasożytniczych
  
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa do dnia 05.12.16  oraz  przysłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na jeden z poniższych adresów  mailowych:

Dr Agnieszka Pawełczyk (Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM): agnieszka.pawelczyk@wum.edu.pl
Dr Małgorzata Bednarska (Zakład Parazytologii, Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski): mabed@biol.uw.edu.pl


Oryginał wypełnionej karty zgłoszenia, wraz z podpisem na liście obecności, należy złożyć osobiście w dniu kursu. Dopełnienie tych formalności stanowi podstawę do wydania przez organizatora certyfikatu uczestnictwa.
Osoby przesyłające zgłoszenia w terminie krótszym niż na tydzień przed kursem, proszone są o wcześniejsze telefoniczne upewnienie się czy są wolne miejsca:
Kontakt: dr Agnieszka Pawełczyk – 22 5720709
Osoba, która prześle kartę zgłoszenia, a nie może uczestniczyć w kursie, zobowiązana jest poinformować o
        tym organizatora najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kursu. 
Liczba miejsc na kursie  jest ograniczona. Organizator może odmówić wpisania na listę kursantów, gdy limit miejsc zostanie wyczerpany.
Organizator może odwołać kurs bez podawania przyczyny. 
Zaświadczenia o udziale w kursie wydawane są uczestnikom po zakończeniu wszystkich zaplanowanych zajęć.

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyjmowania zgłoszeń na kurs oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przygotowania kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

Proszę o przesyłanie informacji o podobnych szkoleniach:
 TAK 		 NIE

Warszawa, dnia .......................................					--------------------------------------
( podpis uczestnika kursu)

