СИМПОЗИЈУМ СЕКЦИЈЕ ЗА
ЦИТОЛОГИЈУ И ЦИТОДИЈАГНОСТИКУ
СЛД

„ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН
ПРЕМАЛИГНИХ И МАЛИГНИХ ПРОМЕНА
ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ И ДОЊЕГ
ГЕНИТАЛНОГ ТРАКТА“

ЗАЈЕЧАР, Здравствени центар,
(Дом здравља-амфитеатар)
15-16.АПРИЛ 2016.
ПРИЈАВА – (најкасније до 31.марта 2016.)
Име, презиме:
Број лиценце:
Стручни профил:
Адреса:
(поштански бр., место, улица и број)

Користим организовани превоз из Београда:
ДА
`
НЕ
Уплаћујем лично:
ДА
НЕ
Уплаћује радна организација / спонзор:
__________________________________
__________________________________
(исписати назив и контакт уплатиоца)
Уплата котизације и потврда о уплати
најкасније до 31.марта 2016. у износу од
3.000,0 дин.
на жиро-рачун : 205-8041-21 и позив
на број 587 (ОБАВЕЗНО уписати)
Сврха уплате: котизација за КМЕ
„Превенција карцинома грлића
материце“ за:
(обавезно уписати Име и Презиме)
Прималац: СЛД- Секција за
цитологију и цитодијагностику

Телефон:
Не постији могућност повратка уплата
Е-маил адреса:
Учесник / уплатилац котизације:
Члан сам Секције за цитологију:
ДА
НЕ
Ноћим у хотелу
ДА
НЕ
Учествујем у друштвеном делу Симпозијума
ДА
НЕ

________________________________

Радне
организације
или
спонзори
обавезно на уплатницама (у сврха уплате ) да
нотирају за кога се врши уплата
Програм: Превоз из Београда, присуство
Симпозијуму, Сертификат о учешћу, вечера,
обилазак Феликс Ромулијана, Зајечар, Кладово,
Ђердап, Текија, Лепенски вир, ручак у суботу
16.априла и повратак за Београд аутобусом.
Котизација не обезбеђује трошкове ноћења са
доручком.
Аутобуски превоз је обезбеђен из
Београда и подразумева релацију: полазак у
петак, 15.априла у 8 часова, ул. Адмирала
Гепрата, код цркве. Полазак из хотела у суботу
16.априла након доручка. Повратак у Београд у
вечерњим сатима.
ВАЖНА
напомена
везана
за
организовани превоз: уколико неко жели да
присуствује на Симпозијуму, а не жели да ноћи у
Зајечару и учествује и у друштвеном делу, може
доћи из Београда до Зајечара заједничким
аутобусом али мора сам себи обезбедити превоз
до Београда, након завршетка стручног дела
Симпозијума. Број места у аутобусу је ограничен.
Неопходно је на време извршити пријаву за
организован превоз. Приоритет ће имати они који
се изјасне за учешће и у друштвеном делу
Симпозијума.

Потврде о уплатама
послати путем е-маила,
најкасније до 31.марта.

ОБАВЕЗНО
скениране,

Контакт: Др Милица Џинић, ГАК''Народни
фронт, Краљице Наталије 62, Београд, тел. 065
5662458 Е-маил: milicadzinic@gmail.com
Проф.др Живко Перишић zivkoperisic@gmail.com

