
 
Szkolenie – 20 punktów twardych!!! 

 

 
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

oraz 
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre 

 
serdecznie zapraszają na punktowane szkolenie dla Farmaceutów,  

 
które odbędzie się w terminie  

28-29 sierpnia 2010 roku  
w Hotelu Filmar*** przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu. 

 
Tematyka kursów:  

  
-  „Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych”.    
(10 punktów twardych, Kurs zakończony sprawdzianem testowym).  
 
- „Farmakoterapia bólu”.    
(10 punktów twardych, Kurs zakończony sprawdzianem testowym).  

 
Cena kursów: 

 
 

Lp. 
 

Wpłata do 15 lipca 2010 roku 
 

 

Wpłata po 15 lipca 2010 roku 
 

I.  400 zł – udział w kursach (opłata 
obowiązkowa),  

450 zł – udział w kursach (opłata 
obowiązkowa),   

II.  90 zł – materiały konferencyjne, przerwy 
kawowe, organizacja szkolenia (opłata 
obowiązkowa),   

150 zł – materiały konferencyjne, przerwy 
kawowe, organizacja szkolenia (opłata 
obowiązkowa),   

III. 70 zł – obiady 28 i 29 sierpnia 2010 roku 
(opcja do wyboru),  

70 zł – obiady 28 i 29 sierpnia 2010 roku 
(opcja do wyboru),  

IV.  150 zł – udział w Uroczystym Wieczorze 
Integracyjnym (28 sierpnia 2010 roku o 
godz. 20:00 w Hotelu Filmar) (opcja do 
wyboru),  

150 zł – udział w Uroczystym Wieczorze 
Integracyjnym (28 sierpnia 2010 roku o 
godz. 20:00 w Hotelu Filmar) (opcja do 
wyboru),   

170 zł – nocleg ze śniadaniem  
w pokoju jednoosobowym (doba) (opcja 
do wyboru),   

170 zł – nocleg ze śniadaniem 
w pokoju jednoosobowym (doba) (opcja 
do wyboru),   

V.  

105 zł – nocleg ze śniadaniem  
w pokoju dwuosobowym (210zł pokój, 
doba)(opcja do wyboru).  

105 zł – nocleg ze śniadaniem 
w pokoju dwuosobowym (210zł pokój, 
doba)(opcja do wyboru).  

 
Zgłoszenia na kursy (listownie, faxem lub mailem): 

 
Centrum Konferencji i Wystaw  EXPO-ANDRE 
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1 

      tel. 56/ 657 35 04, 56/657 35 05, 56/652 20 66, 506 134 639  fax.56/657 35 06 
           e-mail:biuro@andrehz.neostrada.pl    www.expo-andre.pl

 
Wpłaty za wszystkie w/w pozycje (I-V) prosimy kierować na konto: 

 
Centrum Konferencji i Wystaw  EXPO-ANDRE 

ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń  
BPH S.A. o /Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154   

z dopiskiem: „Kursy 28-29 sierpnia 2010”. 

mailto:biuro@andrehz.neostrada.pl
http://www.expo-andre.pl/


 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Zgłaszam udział w kursach, które odbędą się w terminie 28-29.08.2010 r. w Hotelu Filmar w Toruniu. 
 

Nazwisko i imię: ………………………………………………………………...…………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………e-mail: …………………………………….……… 

Dane do faktury:  

 

Nazwa płatnika: …………………………………………..………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………..……... 

NIP: ………………………………............Uwagi: .…………………...…………………..… 

……………………………………………………………………………………………….…. 

REZERWUJĘ:  

I. Udział w kursach - TAK - Opłata………zł 
 
II. Materiały konferencyjne, przerwy kawowe, org. szkolenia –TAK – Opłata……zł 
 
III. Obiady:  ………………. Opłata 70 zł  

                                (TAK/NIE?)

 

IV. Udział w Uroczystym Wieczorze Integracyjnym: ………………. Opłata 150 zł  
                       (TAK/NIE?)

 

V. Nocleg w Hotelu Filmar ***(ul. Grudziądzka 45,Toruń): ………..Opłata……zł 
 (TAK/NIE?)

     zamawiam: � nocleg w pokoju jednoosobowym – 170 zł                                   
 � nocleg w pokoju dwuosobowym   – 105 zł  z ………………………… 

                (imię i nazwisko współlokatora) 
                                                                                                              

     zamawiam nocleg:  � z 27 na 28 sierpnia 2010 r.                        
      � z 28 na 29 sierpnia 2010 r.   

 

Razem – pozycja I+II+III+IV+V ……………………zł. 
 

Zgłoszenia na kursy (listownie, faxem lub mailem): 
Centrum Konferencji i Wystaw  EXPO-ANDRE 
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1 

      tel. 56/ 657 35 04, 56/657 35 05, 56/652 20 66, 506 134 639  fax.56/657 35 06 
           e-mail:biuro@andrehz.neostrada.pl    www.expo-andre.pl

 

Wpłaty za wszystkie w/w pozycje (I-V) kierować na konto:  
Centrum Konferencji i Wystaw  EXPO-ANDRE 
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1 

BPH S.A. o /Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154  
 z dopiskiem: „Kursy 28-29 sierpnia 2010”. 

 
UWAGI:  
1. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona.  
2. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia 2010 roku.  
3. Przyjęcie zgłoszenia następuje w momencie otrzymania przez Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre 

wypełnionego formularza wraz z dowodem wpłaty.  
4. Faktury VAT wystawiane są w przeciągu 7 dni od otrzymania wpłaty na konto. Uczestnik upoważnia Centrum 

Konferencji i Wystaw Expo-Andre do wystawienia Faktury VAT bez swojego podpisu.  
 
 
Data zgłoszenia: ………………Podpis i pieczęć uczestnika/apteki: ……………..……………………………  
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