Záväzná prihláška

iTOP Basic (2 dni)
Základný modul určený pre
zubných profesionálov, ktorý sa
zameriava na princípy individuálnej profylaxie a na
rozdiely medzi správnou
a nesprávnou technikou
čistenia zubov.

iTOP Recall (1 deň)
Kurz iTOP Recall je určený
na opätovné zopakovanie
teórie a praxe správnej
techniky čistenia zubov.

Termín

Miesto

17. - 18. marec

Bratislava, hotel Chopin

24. - 25. marec

Košice, hotel Košice

21. - 22. apríl

Banská Bystrica, hotel Národný dom

Účastnícky poplatok:

zubný lekár (člen SKZL) ............................................................................................................ 99 € s DPH
zubný lekár (nečlen SKZL) ....................................................................................................... 129 € s DPH
dentálna hygienička, zdravotná sestra (člen SKSaPA, SeKMTP) .................................. 99 € s DPH
dentálna hygienička, zdravotná sestra (nečlen SKSaPA, SeKMTP) ............................. 129 € s DPH
Cena zahŕňa účastnícky poplatok, 2× denne občerstvenie, 2× obed, technické a administratívne
zabezpečenie, certiﬁkát, balíček pomôcok dentálnej hygieny.

Termín

Miesto

18. marec

Bratislava, hotel Chopin

25. marec

Košice, hotel Košice

22. apríl

Banská Bystrica, hotel Národný dom

Účastnícky poplatok:

zubný lekár (člen SKZL) ............................................................................................................ 69 € s DPH
zubný lekár (nečlen SKZL) ....................................................................................................... 90 € s DPH
dentálna hygienička, zdravotná sestra (člen SKSaPA, SeKMTP) .................................. 69 € s DPH
dentálna hygienička, zdravotná sestra (nečlen SKSaPA, SeKMTP) ............................. 90 € s DPH
Cena zahŕňa účastnícky poplatok, 2× denne občerstvenie, 1× obed, technické a administratívne
zabezpečenie, certiﬁkát, balíček pomôcok dentálnej hygieny-

iTOP Advanced (4 dni)
4 dni školení sú zamerané na
prehĺbenie teoretických
a praktických poznatkov
z úrovne Basic.
Zvýhodnená cena
do 31.3. 2017
279€ / 349 € s DPH
pre členov,
resp. nečlenov

Termín

Miesto

18. - 21. máj

Jasná, hotel Družba

Účastnícky poplatok:

zubný lekár (člen SKZL) ............................................................................................................ 349 € s DPH
zubný lekár (nečlen SKZL) ....................................................................................................... 454 € s DPH
dentálna hygienička, zdravotná sestra (člen SKSaPA, SeKMTP) .................................. 349 € s DPH
dentálna hygienička, zdravotná sestra (nečlen SKSaPA, SeKMTP) ............................. 454 € s DPH
Cena zahŕňa účastnícky poplatok, 2× denne občerstvenie, 4× obed, technické a administratívne
zabezpečenie, 1 spoločenský večer, 2 workshopy, certiﬁkát, balíček pomôcok dentálnej hygieny-

O kredity bude požiadané na príslušných komorách.
Viac informácií získate na www.curaprox.sk alebo telefonicky u spoluorganizátora
akcie CURADEN Slovakia s.r.o., Lucia Gabrišová, tel.: 0908 999 360.

Basic
Recall
Advanced

Uveďte, prosím, druh, dátum a miesto školenia, ktorého sa chcete zúčastniť

Priezvisko / ambulancia
Meno

Titul

Adresa
PSČ
E-mail

Telefónne číslo

IČO

DIČ

Registračné číslo (slúži ako variabilný symbol)

Zubný lekár: Registračné číslo v SKZL , zdravotná sestra: Reg. č. v SKSaPA a SeKMTP (príp. dátum narodenia)
dentálna hygienička: Reg. č. v SKSaPA a SeKMTP (príp. dátum narodenia)

Podpis

Účasť viacerých
zamestnancov ambulancie
Priezvisko

Meno

Pozícia

Titul

Priezvisko

Meno

Pozícia

Titul

Registračné číslo (slúži ako variabilný symbol)

Zubný lekár: Registračné číslo v SKZL , zdravotná sestra: Reg. č. v SKSaPA a SeKMTP (príp. dátum narodenia)
dentálna hygienička: Reg. č. v SKSaPA a SeKMTP (príp. dátum narodenia)

V prípade, ak sa školenia zúčastňuje len zdravotná sestra alebo dentálna hygienička z Vašej ambulancie, uveďte
prosím aj túto skutočnosť
Pečiatka ambulancie, podpis, dátum
Zdravotná sestra alebo dentálna hygienička
E-mail (sem Vám bude zaslaný program školenia)

Informácie o platbe:
Informácie o platbe Vám budú zaslané mailom na základe prijatej prihlášky.

Podmienky
1. Zaslanie prihlášky: Prihlášku pošlite čo najskôr (najneskôr 14 dní pred konaním školenia) na adresu CURADEN Slovakia s.r.o., Na
Výslní 17, 821 05, Bratislava. Počet účastníkov je obmedzený. Obdržanie prihlášky Vám potvrdíme telefonicky.
2. Faktúra: po úhrade platby ste zaradená/zaradený na tento kurz a bude Vám zaslaný daňový doklad do 14 dní od prijatia platby.
3. Ceny a spôsob platby: Ceny kurzu sú cenami zjednanými dohodou medzi organizátorom a účastníkom. Platba kurzu sa uskutočňuje
zloženkami alebo prevodom.
4. Platba kurzu: Platbu prosím uhraďte najneskôr 14 dní pred termínom kurzu.
5. Stornovacie podmienky a poplatky: Pri zrušení účasti je účastník povinný toto oznámiť písomne. V prípade, že účastník zruší účasť
do 30 dní pred termínom kurzu – činí storno poplatok 30 % ceny kurzu, po tomto dátume 100 % ceny kurzu alebo za seba môže nájsť
náhradníka. Poplatok nebude vrátený.
6. Zrušenie kurzu: Organizátor má právo zrušiť kurz pri nedostatočnom počte účastníkov a pri mimoriadnych okolnostiach. Pri
zrušení kurzu sa vracia účastníkom úhrada v plnej výške.
7. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátora akcie SKZL – 02 4820 4070 alebo spoluorganizátora akcie CURADEN
Slovakia s.r.o. Lucia Gabrišová 0908 999 360, gabrisova@curaprox.sk.

