
Dane personalne i adres do korespondencji:

Nazwisko i imię

Ulica, numer

stomatolog technik student higienistka/asystentka

Zgłoszenie uczestnictwa w 1 Kongresie Unii Stomatologii Polskiej

Kartę wypełnioną pismem drukowanym prosimy przesłać do Biura Organizacyjnego: 
Exactus sp.j. al. Kościuszki 17, I p.; 90-418 Łódź 

Adres do korespondencji

Kod pocztowy - Miejscowość

E-mailTelefon Fax

Województwo

Poznań, 14-16 września 2017  r.

Tytuł naukowy Specjalizacja

Dane do faktury (wypełnia osoba lub instytucja na którą ma być wystawiona faktura):

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Ulica, numer

Numer NIP

pieczątka i czytelny podpis

..........................................................

Kod poczowy - Miejscowość

Forma płatności:

karta kredytowaprzelew, przekaz

Powyższa kwota została przelana na 

konto Biura Organizacyjnego:

Exactus sp.j.

90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, I p.

Nr rach.: 38 1140 1108 0000 3786 3100 1010 

w dn.          /         / 2017 r.

Imię i nazwisko posiadacza karty

Niniejszym upoważniam Exactus sp. j. do obciążenia mojej karty kredytowej

VISA  / MASTERCARD kwotą 

Nr karty

Data ważności Podpis

/ // / / // / / // / / /

/ // / /

/ /

/ // // /
DD

zł.

MM RRRR

verte

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
Dz. U. nr 144, poz. 1204, z poźń. zm.). Ponadto przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo do ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego 
sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Exactus sp.j. z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 17 i partnerów biorących udział w wystawie wymienionych w katalogu wystawców, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późń. zm.) w celu świadczenia zamówionych usług opisanych w regulaminie, dopasowania oferty wystawy do 
specjalizacji oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, zgodnie z art. 23 ust.4 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych – do czego przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności serwisu. Dane osobowe przechowywane będą przez czas korzystania z serwisu. Uczestnik posiada prawo do 
poprawiania podanych danych osobowych.



Zamówienie uczestnictwa w wykładach i warsztatach odbywających się w ramach 1. Kongresu Unii 
Stomatologii Polskiej

UWAGA: Osoby zamawiające uczestnictwo w wykładach lub warsztatach 

1 Kongresu Unii Stomatologii Polskiej wszystkie materiały w tym 

identyfikator odbierają na miejscu w Recepcji Kongresu 

(pawilon 15, poziom 1). 

opłata za uczestnictwo obowiązująca przy wpłacie:

do 2.06 do 25.08 po 25.08 moja opłata

Razem

990,00 

200,00 

1150,00 

250,00 

1300,00 

290,00 

300,00 350,00 400,00 

1. Opłata kongresowa za trzydniowe uczestnictwo w Kongresie

     (14-16.09.2017)

200,00 250,00 290,00 

8. Warsztat: Planowanie 3D w implantologii 220,00 220,00 220,00 

9. Warsztat: System TF Adaptive

10. Warsztat: Uproszczona obturacja kanałów

czwartek, 14.09 piątek, 15.09

2. Opłata kongresowa za trzydniowe uczestnictwo w Kongresie

     (14-16.09.2017) dla higienistek i asystentek stomatologicznych*

3. Opłata kongresowa za trzydniowe uczestnictwo w Kongresie

     (14-16.09.2017) dla studentów i stażystów*

4. Opłata kongresowa za trzydniowe uczestnictwo w Kongresie

     (14-16.09.2017) dla techników dentystycznych i uczniów

450,00 500,00 560,00 5. Opłata kongresowa za jednodniowe uczestnictwo w Kongresie

     14 września, czwartek

450,00 500,00 560,00 6. Opłata kongresowa za jednodniowe uczestnictwo w Kongresie

     15 września, piątek

450,00 500,00 560,00 7. Opłata kongresowa za jednodniowe uczestnictwo w Kongresie

     16 września, sobota

220,00 220,00 220,00 

220,00 220,00 220,00 

*Osoby korzystające z obniżonej opłaty kongresowej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki 

zawierający poniższe informacje:

Stażyści (do wyboru):

Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania 

zawodu

Kopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca

Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca

Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania

Higienistki, asystentki (do wyboru): 

Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca

Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku asystentki/higienistki

Technik:

Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca

Student:

Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

Uczeń szkoły technicznej:

Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

Pozostałe informacje dotyczące uczestnictwa w Kongresie znajdą Państwo 

na stronie www.cede.pl w zakładce Kongres 

*

Aplikacja CEDE 2017 na telefon
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