
 

 

 

Szanowni Państwo,  

Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna, firma kk-art oraz portal VetUSG ma 
przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 2-3-4 lutego 2018 r. w Legionowie pt:  

WARSZTATY ULTRASONOGRAFICZNE 
DIAGNOSTYKA CHORóB JAMY BRZUSZNEJ 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 
dr Anna Kosiec-Tworus – znany i doświadczony wykładowca, niekwestionowany 

autorytet w weterynaryjnej diagnostyce dopplerowskiej, czego dowodem jest doktorat z tego 
zakresu. Posiada tytuł specjalisty z zakresu radiologii weterynaryjnej,  od 10 lat zajmuje sie 
diagnostyka ultrasonograficzna i dopplerowska. Od tego czasu poszerza swój zakres wiedzy na 
temat diagnostyki obrazowej na różnych sympozjach i szkoleniach polskich i zagranicznych. 
Jest autorką szeregu publikacji związanych z diagnostyką ultrasonograficzną i dopplerowską. 
Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu tej dziedziny.   

lek wet. Jacek Wośko - absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, od 
początku kariery zawodowej zajmuje się diagnostyką obrazową, szczególnie 
ultrasonograficzną, uczestniczył w kursach European School for Advanced Veterinary Studies 
(ESAVS) in Luxembourg, jest konsultantem w wielu warszawskich lecznicach weterynaryjnych 
(tylko w terminie czerwcowym) 

Koszt udziału  w szkoleniu wynosi 1790 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 
złotych) za osobę i obejmuje wykłady (UWAGA ZMIANA) w Poczytalni Biblioteki Miejskiej – 
DWORZEC GŁÓWNY w Legionowie, ul. Kościuszki 8a, a warsztaty w schronisku w Nowym 
Dworze Mazowieckim, poczęstunek w przerwach, lunch, materiały szkoleniowe. Po 
zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty.  
 

Przewidziany czas trwania szkolenia to łącznie ok 19 godzin. Ilość miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby które prześlą wypełniony formularz 
oraz dokonają opłaty za szkolenie.   
 

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

  
Podmiot organizujący szkolenie tj. firma KK-ART, nie jest płatnikiem vatu. Faktury uproszczone zostaną 

wystawione przed szkoleniem lub po szkoleniu po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty za szkolenie na konto. 
 
 

                                                                                                                                            Z poważaniem 
Katarzyna Kałdunek 

kierownik administracyjny 
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Formularz Zgłoszeniowy 

 

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

 

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

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

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

Pełne dane do faktury. 

Zgłaszam udział w szkoleniu: „Warsztaty ultrasonograficzne – diagnostyka chorób jamy brzusznej” – 
2-3-4 lutego 2018 r., w Legionowie: 

 

      

 

Współorganizatorem, obsługą formalną i obsługą promocji zajmuje się firma KK-ART Katarzyna Kałdunek. Należność za 

uczestnictwo w wysokości 1790 zł x ............ osób = ........................... zł  zostanie przelana na konto KKart Katarzyna 

Kałdunek, 05-200 Wołomin, ul. Błotna 23/82, N r  k o n t a :  69 1050 1012 1000 0090 9679 7296, 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 15 stycznia 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.    

 
 
 

 

 

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

Lunch:  
Mięsny/wegetariański 

1.    

2.    

3.    

miejscowość, data  podpis osoby upoważnionej 


