30. jubileuszowa edycja Praktycznego Kursu

„Testy płatkowe: techniki wykonania i zasady interpretacji”
KRAKÓW, 10-11 WRZEŚNIA 2022 (SOBOTA-NIEDZIELA)
Formularz zgłoszenia
Imię i nazwisko:
Stopień/tytuł zawodowy:
Adres do
korespondencji:
Email:
Telefon:
Dane do faktury:
NIP:

Opłata w PLN (zaznacz właściwe):
Opłaty za uczestnictwo w kursie przyjmowane są do 2 września 2022 włącznie. Tego dnia lista
uczestników i możliwość rejestracji na kurs zostanie zamknięta a osoby, które pomimo zgłoszenia
nie dokonały płatności nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w kursie.
Data wpłaty*

Opłata standardowa [PLN]

Powracający uczestnik** [PLN]

do 30 czerwca 2022 roku:

o 1968,00 (1600,00 netto)

o 1722,00 (1400,00 netto)

1 lipca 2022 lub później:

o 2583,00 (2100,00 netto)

o 2337,00 (1900,00 netto)

*Za datę wpłaty przyjmuję się datę zaksięgowania całej należnej kwoty na naszym koncie
**Tylko dla uczestników naszych kursów, wpisz datę/tytuł: .........................................................................
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji dostępne jest 5 miejsc w cenie 1107,00 PLN brutto – przed opłatą prosimy
potwierdzić dostępność miejsca (Justyna Piętowska-Purgał, tel. 12 416 62 62). Warunkiem akceptacji opłaty dla
lekarzy w trakcie specjalizacji jest przesłanie kopii Karty Specjalizacyjnej.

Opłatę wpłać na konto Instytutu Dermatologii Sp. z o.o, ul. Kustronia 2, 30-433 Kraków,
nr konta: 43 1050 1445 1000 0023 2790 8964, tytuł wpłaty: „PT30 + Imię Nazwisko”.
Wypełniony formularz prześlij mailem na adres kursy@instytutdermatologii.pl,
faksem na nr 12 266 39 64 lub pocztą na podany powyżej adres.
Wymagane:
Akceptuję Regulamin uczestnictwa w Kursie Testów Płatkowych
organizowanym przez Instytut Dermatologii Sp. z o.o. w dniach 10-11.09.2022 .
Regulamin dostępny na stronie www.sensiquest.com
…..........................................

Podpis
Przetwarzanie danych osobowych (RODO): Administratorem Twoich danych
osobowych jest Instytut Dermatologii Sp. z o.o. (od@instytutdermatologii.pl). Celem
przetwarzania Twoich danych jest wyłącznie obsługa Twojego udziału w kursie.
Udostępnienie danych w tym celu jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym
przyjęcia zgłoszenia. Możesz w każdym momencie uzyskać wgląd w swoje dane, a
także zażądać ich aktualizacji lub usunięcia. Twoje dane nie są udostępniane innym
podmiotom.

Wymagane:

Przyjmuję do wiadomości

…..........................................
Podpis

Instytut Dermatologii Sp. z o.o.
ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, NIP: 9452099881
tel. 12 416 62 62, fax 12 266 39 64, email: kursy@InstytutDermatologii.pl
Szczegółowe informacje o kursie na stronie www.sensiquest.com

