Deklaracja Zgłoszeniowa
I Ogólnopolskie szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych,
Kierowników i Koordynujących

Termin: 6 - 9 listopada 2017 r.
Miejsce: Augustów, Hotel Warszawa

Imię i nazwisko:..............................................................................................
Stanowisko:......................................................................................................

I Ogólnopolskie Szkolenie
Pielęgniarek Oddziałowych,
Kierowników i Koordynujących

Dane do faktury (dokładna nazwa i adres):
Nazwa jednostki:..............................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
NIP: .................................................................................................................
Kontakt do osoby zgłaszanej: tel.: ..................................................................

Augustów
6 - 9 listopada 2017 r.

Tel. Kom.: ........................................................................................................
Fax:..................................................................................................................
Email:...............................................................................................................
Proszę zaznaczyć wybrane pola stawiając X
TAK NIE

Pobyt podstawowy
Pobyt wydłużony

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do
wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po dniu 10 października 2017 r.
organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z
obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dopłata do pokoju 1-os.

.........................................................................
podpis osoby odpowiedzialnej
za finansowanie szkolenia
i pieczątka imienna

.........................................................
pieczątka firmowa
PCE, 00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok.6, internet: www.pce.com.pl, e-mail: pce@pce.com.pl, NIP: 526-146-40-43

Program

Informacje Organizacyjne
Miejsce szkolenia:

Augustów, Hotel Warszawa
ul. Zdrojowa 1

1.„Sytuacje uzasadniające odmowę wykonania
świadczenia przez pielęgniarkę -aspekty prawne.”
2.„Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o
prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta”
3.„Zarządzanie emocjami
czyli jak radzić sobie w
sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”
4.„Krzyk czy cisza wczesne i późne radzenie sobie z
napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej,
rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji”
5.„Ergonomika pracy ergonomiką życia”
6.„Kształcenie podyplomowe - rozwój, tendencje, ocena i
wnioski”

Rejestracja uczestników:
na pobyt wydłużony od godz. 16.00 w dn. 5 listopada
na pobyt podstawowy od godz. 16.00 w dn. 6 listopada
Zajęcie rozpoczynają się: w dn. 7 listopada 2017 r. o godz. 09.00
Zakończenie zajęć: w dn. 9 listopada 2017 r. ok. godz. 11.00

Cena konferencji: ........................................... 980 zł/os. (brutto)
Cena obejmuje: udział, materiały, zakwaterowanie i wyżywienie
od kolacji 6.11 do śniadania 9.11
Cena konferencji za pobyt wydłużony ............ 1300 zł/os. (brutto)
Cena obejmuje: kolację w dniu 5.11, nocleg i śniadanie 6.11,
wycieczkę do Wilna (wraz z obiadem i wejściami do muzeów)
Dopłata do pokoju 1-os. za pobyt podstawowy.........120 zł/ os. (brutto)
Dopłata do pokoju 1-os. za pobyt wydłużony............160 zł/ os. (brutto)

7.„Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w
oddziale nie zwiększając budżetu”
Wypełnioną Deklarację Zgłoszeniową należy przesłać:

8.Współpraca z: Aparaturą Medyczną, Zamówieniami
Publicznymi

pocztą na adres: PCE, 00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 6 lub
faksem na nr tel.: (22) 890 20 01, 890 20 02 lub
pocztą elektroniczną na adres: pce@pce.com.pl lub
przez stronę www.pce.com.pl
PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE NALEŻY UIŚCIĆ PRZELEWEM:
do końca sierpnia wymagane są wpłaty 50%, pozostała należność
do 10 października
NA KONTO:

POLSKIE CENTRUM EDUKACJI
BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
32116022020000000027317659
Na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia.

