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Farmaceuci Kierownicy Aptek
Ogólnodostępnych
Szanowne Koleżanki i Koledzy !
Uprzejmie informuję, iż w tym roku XI Wyjazdowa Sesja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników
Aptek Ogólnodostępnych, odbędzie się w hotelu Zajad Piastowski w Kazimierzu nad Wisłą przy
ul. Słonecznej 4, w dniach od piątku 14 października do niedzieli 16 października.
Za uczestnictwo w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych podczas Sesji będzie
można uzyskać 10 – 12 punktów edukacyjnych.
Pierwszeństwo w przyjęciu na sesję mają członkowie OIA w Warszawie. W sesji mogą również
uczestniczyć farmaceuci, którzy jeszcze nie są kierownikami, ale rozważają możliwość podjęcia
się tej funkcji w niedalekiej przyszłości. Członkowie innych izb będą przyjmowani pod
warunkiem wolnych miejsc.
Wyjazd autokaru: w piątek 14 października o godz. 16.00. Zbiórka o godz. 15.30 przed siedzibą
Izby – ul. Żeromskiego 77, Warszawa.
Powrót do Warszawy w niedzielę 16 października ok. godz. 18.00 (wyjazd z hotelu po obiedzie
ok. godz. 14.20).
ODPŁATNOŚĆ ZA SESJĘ:

Członkowie OIA w Warszawie płacą 200,- zł./os.
Członkowie innych izb 685,- zł (wyżywienie i noclegi).
Wpłaty prosimy dokonywać GOTÓWKĄ w Biurze Izby do piątku 30 września br. u Bożeny
Olech lub Anny Skołek.
Faktury dla wskazanych przez Państwa w zgłoszeniu odbiorców hotel przygotuje w dniu wyjazdu.
W załączniku przesyłamy formularz zgłoszenia na sesję, który po wypełnieniu prosimy przesyłać
drogą mailową na adres bozena.olech@oia.waw.pl najpóźniej do piątku 30 września br.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W drugiej dekadzie września ramowy program Sesji będzie zamieszczony na stronie internetowej
Izby w zakładce „aktualności”.
Szczegółowy program otrzymają Państwo w dniu wyjazdu.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wprowadzenia przez władze RP zaostrzeń w związku
z kolejną falą pandemii COVID 19, zastrzegamy możliwość odwołania wyjazdu, lub zmiany
terminu.
mgr farm. Magdalena Majewska
Przewodnicząca Komisji Aptek Ogólnodostępnych
OIA w Warszawie

Załączniki:
- formularz zgłoszenia na sesję
- wstępna agenda sesji

