Strokovno srečanje ISPO Slovenija

MOŽNOSTI UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ V PROTETIKI IN ORTOTIKI
21. november 2019
Kraj: URI – Soča, dvorana v drugem nadstropju stavbe orhideja (COP)
Namen: Namen srečanja je seznanitev z novimi tehnologijami, ki jih lahko uporabljamo v
rehabilitaciji oseb, ki potrebujejo proteze in orotze ali pri njihovi izdelavi. Srečanje je namenjeno
vsem članom rehabilitacijskih timov ter specialistom in specializantom ortopedije,
travmatologije, kirurgije, nevrologije in revmatologije.
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Prosimo vas, da izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljete po elektronski pošti na naslov:
ispo.slovenija@gmail.com. Prijave so možne do 15. novembra 2019.
Za člane in pridružene člane ISPO Slovenija kotizacije ni. Za ostale udeležence je kotizacija 30 €.
Plačate jo ob prijavi na TR društva, nakar bomo izstavili račun. V primeru odpovedi udeležbe po
15. novembru kotizacije ne bomo vrnili.
ISPO SLOVENIJA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
številka računa: SI56 0204 2025 5775 079
namen plačila: Plačilo kotizacije: ime in priimek udeleženca
Plačilo kotizacije na dan srečanja ni možno. Brez potrdila o plačilu vstop v predavalnico ne bo
možen.

Za priznanje točk za stalno podiplomsko izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici
Slovenije bomo prijavili le zdravnike, ki so člani ISPO Slovenije ali so plačali kotizacijo.
PRIJAVNICA
Strokovno srečanje ISPO Slovenija
MOŽNOSTI UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ V PROTETIKI IN ORTOTIKI
21. november 2019

Udeleženec - Ime in priimek: ________________________________________
Naslov: ______________________________________
Telefon: _______________________
E-mail:___________________________
Ustrezno označite:
1.

član ali pridruženi član ISPO Slovenija

2.

plačilo kotizacije ob prijavi na TR

Plačnik kotizacije: ________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________
Identifikacijska številka za DDV: ____________ Davčni zavezanec: DA NE

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in jo pošljete po elektronski pošti na naslov:
ispo.slovenija@gmail.com, najkasneje do 15. novembra 2019.

