Szanowni Państwo,
Lek. wet. Jakub Kliszcz oraz Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna, ma przyjemność zaprosić na
warsztaty, które odbędą się 18-19-20 maja 2018 r. w siedzibie Nowoczesnej Poczytalni Miejskiej Biblioteki na
Dworcu PKP w Legionowie :

WARSZTATY STOMATOLOGICZNE
Z OCENY ZDJĘĆ RTG ORAZ CHIRURGII
Prelegent: VLADIMIR JEKL – Brno, Czech Republic

Dlaczego Vladimir Jekl?
Odpowiedź na to pytanie warto prawdopodobnie zacząć od przedstawienia siebie. Nazywam się Jakub Kliszcz i
zajmuje się wyłącznie stomatologią królików i gryzoni już parę ładnych lat. Część osób zna mnie osobiście, lub
kojarzy mnie poprzez moje zainteresowania i starania w kwestii propagowania wiedzy na temat ogólnie pojętej
choroby stomatologicznej u królików i gryzoni. Ci, którym ta historia jest nieznana mogę polecić tekst „Kim jest
Jakub Kliszcz” na mojej stronie: http://jakubkliszcz.com/jakub-kliszcz-weterynarz/
Organizując własne szkolenia autorskie i uczestnicząc w licznych kursach w kraju i zagranicą zrozumiałem na czym
polegać powinny prawdziwe warsztaty stomatologiczne (i pewnie każde inne). Praktyczne i innowacyjne. Gdzie
naprawdę można dostać gwarancję, że da się czegoś nauczyć, a nie tylko szansę, że być może pojawi się kilka
nowinek. Jako organizator niniejszych kursów przyświeca mi ponad wszystkimi jeden cel: aby stworzyć takie
warsztaty, na jakie marzyłbym dostać się samemu. I przyznam się, że ponieważ takiej oferty do tej pory nie
znalazłem, to egoistycznie postanowiłem po prostu stworzyć ją u siebie!
Po prawdzie nie miałem szansy poznać jeszcze warsztatów Vladimira osobiście, ale znam jego pracę i opinię o
jego pracy od innych lekarzy z całej Europy. Widziałem w jego oczach jakim ideom hołduje. A na spotkanie z nim
czekałem 2 lata... I dlatego nie mam wątpliwości, że to będzie najbardziej właściwy człowiek na właściwym
miejscu.

Dzień 1 – Warsztaty radiologiczne – część wykładowa (ok 3-4h) i wetlab (ok 4-5h)
Dzień 2 – Chirurgia stomatologiczna królików – część wykładowa (ok 3-4h) i wetlab (ok 4-5h)
Dzień 3 – Chirurgia stomatologiczna szynszyli i świnek. - część wykładowa (ok 3-4h) i wetlab (ok 4-5h)
Koszt warsztatów jest uzależniony od wybranej formuły szkolenia.
PAKIET CAŁOŚCIOWY – 3800 zł (3 dni wykładów i warsztatów)
UWAGA: Dla osób biorących udział w jednej z 4 edycji kursów stomatologicznych organizowanych w Lecznicy Legwet
– PROMOCJA – 10% zniżki na pakiet całościowy. Oferta ważna do 1 marca 2018r.

PAKIET RTG – 1000 zł (udział tylko w pierwszym dniu szkolenia – pełny dzień)
PAKIET CHIRURGICZNY – 1700 zł / jeden dzień (2 LUB 3 pełny dzień)
PAKIET WYKŁADOWY – 1500 zł (1 pełny dzień + 2 i 3 dzień wykładów)
POJEDYNCZA WEJŚCIÓWKA – 350 zł ( tylko wykłady 2 LUB 3 dnia)
Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe w języku angielskim, materiały ochronne, narzędzia chirurgiczne na
czas trwania warsztatów, całodzienne przerwy kawowe, lunch każdego dnia w opcji pakietów całodniowych, certyfikaty.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia, w
przypadku nie zebrania się minimum 15 osób. Pierwszeństwo mają osoby które prześlą wypełniony formularz z Pakietem
Całościowym oraz dokonają opłaty za szkolenie najpóźniej w terminie wskazanym przez organizatora.
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

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

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Pełne dane do faktury.

Zgłaszam udział w szkoleniu: „WARSZTATY STOMATOLOGICZNE – Pakiet RTG – 1000 zł” –
18 maja 2018 r., w Legionowie:
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.

Zgłaszam udział w szkoleniu: „WARSZTATY STOMATOLOGICZNE – Pakiet CHIRURGICZNY – 1700 zł” –
19 maja lub 20 maja 2018 r., w Legionowie:
L.p.

Imię i nazwisko (prosimy o wpisanie
DRUKOWANYMI LITERAMI)

Który dzień?

Tel. komórkowy lub e-mail
(w celu wysłania potwierdzenia
uczestnictwa)

Lunch:
Wegetariański
lub mięsny

1.
2.

Zgłaszam udział w szkoleniu: „WARSZTATY STOMATOLOGICZNE – Pakiet WYKŁADOWY – 1500 zł” –
18-19-20 maja w godzinach wykładowych - 2018 r., w Legionowie:
L.p.

Imię i nazwisko (prosimy o wpisanie
DRUKOWANYMI LITERAMI)

Tel. komórkowy lub e-mail
(w celu wysłania potwierdzenia uczestnictwa)

Lunch:
Wegetariański lub
mięsny

1.
2.

Należność za uczestnictwo w wysokości …….. 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 20 kwietnia 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 15 osób.
POTWIERDZENIE REJESTRACJI ZGŁOSZENIA MOŻE POTRWAĆ DO 3 dni roboczych.

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

