
 

 

 

 

ZAPROSZENIE 
 

Szanowni Państwo,  

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN-MED zapraszamy 
na piątą, jubileuszową odsłonę ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej 
„Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.  

Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 16 luty 2018 r.  
w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku. 

 
Na podstawie wypełnionych przez Państwa ankiet z poprzedniej konferencji staramy 

się przygotować atrakcyjny, praktyczny program, który wkrótce pojawi się na naszej stronie 
internetowej. W agendzie zaplanowaliśmy oczywiście wykłady i warsztaty poświęcone 
najnowszym zagadnieniom sterylizacji medycznej, dekontaminacji, dezynfekcji oraz 
specjalną sesję wykładowo-warsztatową dotyczącą problemów na bloku operacyjnym.  

Nowe miejsce V Konferencji w Giżycku nad brzegiem malowniczego jeziora Kisajno, 
z noclegiem w atrakcyjnych cenach, możliwością skorzystania z dodatkowych atrakcji 
(sauna, zabiegi odnowy biologicznej) również powinno być odpowiedzią na Państwa 
oczekiwania. 

Jesteśmy przekonani, że atmosfera miejsca oraz sprzyjający obradom klimat 
pięknego miasta Giżycka pozwoli Państwu skoncentrować się na trudnych, ale ciekawych 
zagadnieniach współczesnej sterylizacji medycznej, a także skłoni do szerokiej dyskusji 
podczas wykładów, warsztatów i w kuluarach.  

Zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w naszym kolejnym spotkaniu ! 

 
Warunki uczestnictwa: 
 
1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line dostępnego od 23 października 2017 r. 

na stronie: www.dan-med.com.pl 
 

2. Opłata za udział w wykładach i warsztatach „Blok operacyjny” 
 40 zł – rejestracja w terminie do 14.01.2018 r. 
 50 zł – rejestracja w terminie 15.01 – 09.02.2018 r.  

 
W ramach tej opłaty zapewniamy: 

 uczestnictwo w wykładach i warsztatach szkoleniowych 
 bufet kawowy  
 certyfikat uczestnictwa 



3. Opłata za udział w Konferencji i warsztatach z zakresu sterylizacji medycznej 
 50 zł – rejestracja w terminie do 14.01.2018 r 
 60 zł – rejestracja w terminie 15.01 – 09.02.2018 r. 

 
W ramach tej opłaty zapewniamy: 

 uczestnictwo w wykładach i warsztatach szkoleniowych 
 bufet kawowy oraz obiad w pierwszym i drugim dniu konferencji 
 uroczysty bankiet pierwszego dnia konferencji dla wszystkich uczestników 
 certyfikat uczestnictwa 

 

4. Udział w sesji „Blok operacyjny” i/lub dwudniowej Konferencji wyłącznie na 
podstawie wypełnionego formularza, a następnie dokonania opłaty w 
nieprzekraczalnym terminie od 15 stycznia do 9 lutego 2018 r. Faktura zostanie 
wysłana drogą elektroniczną, oryginał do odbioru przy rejestracji.  
 

5. W przypadku rezygnacji w terminie po 09.02.2018 r. koszty uczestnictwa nie będą 
zwracane. Informację o rezygnacji należy przesłać drogą mailową na adres:  
csr@dan-med.com.pl  

 
 
Noclegi:  
Rezerwacje i opłaty za noclegi uczestnik dokonuje we własnym zakresie. 
 

Zachęcamy Państwa do noclegu w atrakcyjnych cenach w miejscu Konferencji – 
Centralny Ośrodek Sportu ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko, tel. 87/44 17 100 ,  
e-mail: recepcja.gizycko@cos.pl 

Hasło: KONFERENCJA STERYLIZACJA 
 Koszt noclegu bez śniadania: 55 – 60 zł. brutto od 1 osoby za 1 dobę (w zależności 

od obiektu hotelowego) 
 Koszt śniadania: 13 zł. (oddzielna płatność na miejscu u ajenta) 
 Dla osób przyjeżdżających dzień wcześniej, tj. 14 lutego 2018 r. kolacja w cenie 

15 zł. (oddzielna płatność na miejscu u ajenta) 
 Parking – 5 zł. samochód/doba 
 Ważne ! – Doba hotelowa drugiego dnia konferencji do godz. 15.30  

Polecamy odwiedzić stronę internetową ośrodka: www.gizycko.cos.pl 
 
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: csr@dan-med.com.pl lub telefonicznie: 
 

 Cezary Piórkowski   organizacja konferencji – tel. 608 429 930 
 Małgorzata Nowicka  wykłady i warsztaty – tel. 600 969 541 
 Dorota Żardzin  wykłady i warsztaty – tel. 733 797 205 

 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.dan-med.com.pl 


