
 

 

  

Szanowni Państwo,  

Lek. wet. Jakub Kliszcz oraz Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna, ma 
przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 24-25 marca 2018 r. w Legionowie pt:  

STOMATOLOGIA KRÓLIKÓW I GRYZONI 

Szkolenie poprowadzi: 

lek wet. Jakub Kliszcz  - Absolwent warszawskiej SGGW z 2008 roku. Od 
początku kariery zawodowej pracował wyłącznie z drobnymi ssakami. W 2010 roku 
zainteresował się stomatologią i za sprawą swojej pierwszej mentorki – Katarzyny 
Jodkowskiej – zaczął rozwijać się w tym kierunku. Od 2014 roku przyjmuje wyłącznie 
pacjentów stomatologicznych w specjalistycznej przychodni dla królików i gryzoni 
Pulsvet. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji zagranicznych o tematyce 
stomatologicznej, autor szkoleń, artykułów w prasie branżowej, wykładów 
specjalizacyjnych oraz organizator zakończonego dużym sukcesem projektu FurryVets 
– pierwszej króliczej konferencji w Polsce. Propagator wiedzy z zakresu hodowli i 
żywienia drobnych ssaków w internecie. Prowadzi własną stronę internetową 
www.jakubkliszcz.com.  Prywatnie współlokator dwójki królików – Mufka i Weszki, 
które pomimo lat na karku i paru problemów ze zdrowiem zęby mają idealnie zdrowe. 

Koszt udziału  w szkoleniu wynosi 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) za osobę i 
obejmuje wykłady w siedzibie lecznicy weterynaryjnej Legwet w Legionowie lub 
Poczytalni Miejskiej Biblioteki na Dworcu PKP w Legionowie, poczęstunek w przerwach, 
lunch, materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają 
certyfikaty.  
 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega 
możliwość odwołania szkolenia, w przypadku nie zebrania się minimum 10 osób. 
Pierwszeństwo mają osoby które prześlą wypełniony formularz oraz dokonają opłaty 
za szkolenie.   

 
Przewidywany czas szkolenia 24 marca tj. sobota w godzinach 12-19, 25 marca 

tj. niedziela w godzinach 9-17.  
 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr tel. (22) 464-8776 
bądź adres mailowy: szkolenia@legwet.pl 

  
 

                                                                                                                                            Z poważaniem 
Katarzyna Kałdunek 

kierownik administracyjny 
 
 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jakubkliszcz.com%2F&h=ATMP3xYqk09RrIvjMF01FACrWgg6hAWAo4BWF0Vz3i7HT5d355v9GZN3bA8OYtJxDVkblhlxgfDEeETUfZRF3uz9okJ4vI5_CCJTsLmyk2uHVH785idUFuGioY9VgpSKrfewpeePYg
mailto:szkolenia@legwet.pl


 
 
 
  
 
 

 
Formularz Zgłoszeniowy 

 

Proszę o przesłanie zamówienia e-mailem: szkolenia@legwet.pl 

 

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

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

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

Pełne dane do faktury. 

Zgłaszam udział w szkoleniu: „Stomatologia królików i gryzoni” – 
24-25 marca 2018 r., w Legionowie: 

 

      

 

Należność za uczestnictwo w wysokości 1500 zł x ............ osób = ........................... zł  zostanie przelana na konto 

Jakub Kliszcz, N r  k o n t a : 60 1140 2004 0000 3402 5715 6369, po wysłaniu niniejszego zgłoszenia. Zgadzam się na 

przetwarzanie danych firmy przez Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna s.c. w celach marketingowych. Gwarancję 

miejsca na szkoleniu zapewnia wypełniony formularz wraz z uiszczoną opłatą za szkolenie najpóźniej do 1 marca 2018 r., o 

ile pozostały wolne miejsca na szkolenie. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa jedynie w przypadku gdy miejsce zostanie 

przekazane na rzecz osoby z listy rezerwowej o ile taka lista powstanie. Organizator zastrzega możliwość odwołania 

szkolenia, w przypadku nie zebrania się minimum 10 osób. 
 
 
 

 

 

L.p. Imię i nazwisko (prosimy o wpisanie DRUKOWANYMI LITERAMI) Tel. komórkowy lub e-mail osobisty 
(w celu wysłania potwierdzenia uczestnictwa) 

Lunch: 
Wegetariański 

lub mięsny 
1.    

2.    

3.    

miejscowość, data  podpis osoby upoważnionej 


