
            

     ZAPROSZENIE

       Na  XLIII edycję
         Kursu Doszkalającego z Radioterapii 

       Dla Techników Radioterapii, 
Techników Elektroradiologii i Elektroradiologów,  

                                                            którzy chcą zdobywać wiedzę z dziedziny Radioterapii.

Regionalno-Ośrodkowe Koło Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii
w Zielonej Górze we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego ma zaszczyt zaprosić 
na Kurs doszkalający z Radioterapii.

Tematem XLIII edycji kursu jest:
 ,,Leczenie nowotworów gruczołu krokowego. Opieka i leczenie paliatywne pacjenta .’’

Kurs odbędzie się w dniach 19 – 21.04.2018 r. w Zielonej Górze

Patronat nad kursem obieli:

Członkowie OZZTMR nie wnoszą opłaty za kurs.
 OZZTMR zapewnia swoim członkom 48 miejsc w hotelu ForRest Hotel & Restaurant ul.Racula – Głogowska 4A, 

66-004 Zielona Góra od 18.04.2018, w cenie 129 zł za osobę/dobę w pokoju dwuosobowym, w cenę wliczone 
jest śniadanie. Zwrot kosztów za hotel dla członków OZZTMR zgodnie z regulaminem kursu dostępnym na stronie 
www.ozztm.pl

Opłata za kurs dla członków zrzeszonych w TNTMR wynosi 250,00 zł. 
 Cena obejmuje wykłady, pokazy, bankiet integracyjny oraz certyfikat ukończenia kursu. 
 Zakwaterowanie oraz opłata za nocleg i dojazd  we własnym zakresie. 
 UWAGA !!!:  członkowie TNTMR nienależący do OZZTMR do „Wniosku zgłoszenia na Kurs” muszą dołączyć kopię 

potwierdzenia opłaty Rocznej Składki Członkowskiej na rzecz TNTMR za rok 2018.

Opłata za kurs dla osób niezrzeszonych w OZZTMR wynosi 400,00 zł.
 Cena obejmuje wykłady, pokazy, bankiet integracyjny  oraz certyfikat ukończenia kursu. 

 Zakwaterowanie oraz opłata za nocleg i dojazd  we własnym zakresie. 
 
Zgłoszenia na kurs prosimy wypełniać drukowanymi literami (nowe druki dostępne są na stronie ozztmr.pl w zakładce Do 
pobrania) i wysyłać na adres pocztowy: Zarząd Krajowy OZZTMR, ul.Wyzwolenia18, Bielsko-Biała lub na adres e-mail: 
ozztmr.zk@gmail.com (skan dokumentu) do dnia 28.03.2018r. Regulamin Kursu dostępny na stronie www.ozztmr.pl
Wpłaty za uczestnictwo w kursie należy kierować na koto OZZTMR podane na stronie www.ozztmr.pl do dnia 28.03.2018 
roku. Uwaga decyduję kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  z Moniką Mazur nr tel: 500 834 485 lub Marekiem Helbigiem tel.606 511 589 oraz 
zapoznanie się z informacją zawartą w regulaminie w kursu dostępnym na www.ozztmr.pl 

Serdecznie Zapraszam do udziału w kursie 
        Przewodnicząca ZK OZZTMR 

       Monika Mazur
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