
 

 

 

Szanowni Państwo,  

Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna, firma kk-art ma przyjemność zaprosić na 
szkolenie, które odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. pt:  

RADIOGRAFIA KLATKI PIERSIOWEJ 

Szkolenie poprowadzi: 

lek wet. Wojciech Kinda  - urodzony i zamieszkały we Wrocławiu. Tu także 
ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego, 
w 2007 roku. Po odbyciu stażu w dwóch wrocławskich gabinetach weterynaryjnych, 
został zatrudniony w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Katedry i Kliniki Chirurgii na 
macierzystej uczelni, gdzie nieprzerwanie wykonuje badania RTG, USG, a od dwóch lat 
zajmuje się także tomografią komputerową. Autor wielu publikacji z dziedziny 
radiologii. 

Koszt udziału  w szkoleniu wynosi 690 zł (sześćset dziewięćdziesiąt zł) za osobę 
i obejmuje wykłady oraz ćwiczenia w Nowoczesnej Poczytalni Biblioteki w Legionowie, 
ul. Tadeusza Kościuszki 8A, Budynek Dworca Głównego PKP - II piętro, poczęstunek w 
przerwach, lunch, materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy 
otrzymają certyfikaty. 

 
Przewidziany czas trwania szkolenia to łącznie ok 9 godzin. 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.   
 

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: „Radiografia Klatki Piersiowej” – 
27 kwietnia 2018 r., w Legionowie: 

 

      

 

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

uczestnictwo w wysokości 690 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 4 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 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 


