
Łęczyca, dn. 13.03.2014r.

Szanowni Państwo

Kontynuując  nasze  coroczne spotkania  szkoleniowe,  zapraszamy  Państwa,  Magistrów  Farmacji,  na  kolejne 
z  zakresu  szkoleń  ciągłych  dla  Farmaceutów  organizowanych  przez  HURTAP  SA  oraz  Oddział  Kształcenia  
Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Miejsce:
Hotel Andel's ****Kraków, ul. Pawia 3
Termin:
6-8 czerwca 2014r.
Tematy szkoleń:

• Cukrzyca jako problem współczesnej farmakoterapii
• Idea lifelong learning – system szkoleń specjalizacyjnych i ciągłych dla farmaceutów
• Zgłaszanie działań niepożądanych leków 
• Problemy demograficzne współczesnego świata 

Razem: 8 punktów edukacyjnych twardych + 6 punktów edukacyjnych miękkich
Wykładowcy:
Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak 
Dr n. med. Jacek Michalak.
Uczestnicy  kursu  otrzymają  certyfikaty  wydawane  przez  Oddział  Kształcenia  Podyplomowego  Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Hotel:
Komfortowy  nowoczesny  hotel  Andel's  ****  na  obrzeżu  historycznego  Starego  Rynku,  tuż  obok  centrum 
handlowego  –  Galerii  Krakowskiej,  oferujący  wypoczynek  na najwyższym poziomie.  Położony  w odległości 
spacerowej od Starego Miasta, Wawelu i Kazimierza. 

Do dyspozycji Gości restauracja, bar oraz centrum konferencyjne, a także strefa fitness. 
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych wyposażonych w bezpłatny internet szerokopasmowy, dostęp 
do sieci WLAN, indywidualnie sterowaną klimatyzację, telewizor LCD z telewizją satelitarną, odtwarzacz DVD, 
mini-bar,  elektroniczny sejf. Dzięki panoramicznym oknom sięgającym od podłogi po sufit wszystkie pokoje są 
doskonale oświetlone światłem dziennym. Niebanalny projekt, funkcjonalność i nowoczesna technika tworzą 
tutaj harmonijną całość.
Po szkoleniu w przestronnym, wypełnionym światłem centrum konferencyjnym kompleksowo wyposażonym 
w najnowocześniejsze urządzenia, goście odpocząć mogą w strefie fitness, będącej prawdziwą oazą spokoju 
i odprężenia.
Koszt:
Każdy uczestnik szkolenia pokrywa koszt w wysokości 280 zł z tytułu uczestnictwa w szkoleniu oraz koszt 
noclegów wraz z wyżywieniem w wys. 680 zł.
Osoba towarzysząca pokrywa koszt pobytu weekendowego w wysokości 850 zł. 
Kontakt i zgłoszenia:
Wszelkich informacji udziela Dział Marketingu HURTAP SA. 
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod nr tel. 24 721 25 13 wew. 130, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014r.
Wpłat z tytułu uczestnictwa w kursie prosimy dokonywać na KP z dopiskiem „szkolenie Kraków czerwiec 2014”  
lub przelewem na konto HURTAP SA:  Bank BOŚ SA 08 1540 1245 2056 4803 1055 0008.
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


	Szanowni Państwo

