Dodatkowych informacji udziela Mariola Szanter:
Tel.: 89 541 83 83 wew. 122
e-mail: mszanter@polkard.pl

WARSZTATY ORTODONTYCZNE
W ALBANII
23-30 września 2017
Tematyka warsztatów: Asymetrie
zaburzeniem wzrostowym żuchwy

twarzy

związane

z

Program warsztatów:

Butrint – starożytne miasto w Albanii, położone tuż przy
granicy z Grecją. Cała miejscowość wpisana jest na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

1. Etiologia asymetrii w obrębie twarzoczaszki.
2. Algorytm badań stosowanych w diagnostyce wad asymetrycznych.
3. Diagnostyka różnicowa asymetrii w zakresie żuchwy i rotacji kompleksu
szczękowo-żuchwowego.
4. Ortodontyczne leczenie kompensacyjne asymetrii – możliwości i
ograniczenia.
5. Przedoperacyjne leczenie ortodontyczne dostosowane do zakresu
zaplanowanej wcześniej operacji ortognatycznej.

Wykład będzie ilustrowany przypadkami, prowadzonymi wspólnie z zespołem dra
Wojciecha Pawlaka. Po wykładzie będzie możliwość konsultacji przypadków
własnych.
Kierownik naukowy: dr n. med. Barbara Warych

Vlora – nazywana miastem dwóch mórz. Niezwykłe, malownicze miejsce, które leży na umownej
granicy między Morzem Adriatyckim a Morzem Jońskim.

Cena udziału w Warsztatach

– 3 150 PLN od osoby

Uczestnicy Warsztatów otrzymają faktury za udział w szkoleniu

Zakwaterowanie w trzygwiazdkowym hotelu Andon Lapa w najmodniejszym
kurorcie Albanii – w miejscowości Saranda.

Propozycje wycieczek fakultatywnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saranda-Tirana
Saranda-Elbasan
Saranda-Korna
Butrint – starożytne miasto
Berat
Vlora

274 km (4 godz. 30 min)
253 km
204 km (4 godz.)
40 km (1 godz. jazdy)
171 km (3 godz. 40 min)
128 km (3 godz. 10 min)

Cena oraz program wycieczek fakultatywnych do ustalenia na miejscu.

UWAGA!
Wycieczki lokalne oraz atrakcje na miejscu – dodatkowo płatne.
Hotel Andon Lapa w miejscowości Saranda

Ewentualna dopłata do pokoju 1 os. – dostępność do potwierdzenia.

Cena obejmuje:
1. Udział w Warsztatach Ortodontycznych.
2. Przelot samolotem na trasie Warszawa-Korfu-Warszawa, prom na trasie
Korfu-Saranda-Korfu.
3. Obowiązkową opłatę lotniskową.
4. Obowiązkową opłatę transportową.
5. Transfery: lotnisko-hotel-lotnisko (klimatyzowany autokar).
6. Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokoju dwuosobowym.
7. Wyżywienie all-inclusive soft (SAI).
/Śniadanie (8.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (19.00-21.00) w restauracji głównej,
do obiadu i kolacji 4 napoje (w tym wino i piwo) na osobę/

Zgłoszenia przyjmuje firma Polkard na załączonym formularzu
zgłoszeniowym (pocztą, mailem lub faxem).

Termin zgłoszeń: do 19 czerwca (włącznie z pierwszą wpłatą w wysokości
1000 PLN).
Wpłata pozostałej części do 15 lipca.

8. Ubezpieczenie KL i NW – 15 000 EUR/osoba.
9. Opiekę polskiego rezydenta.
10. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Saranda nocą to miejsce prawdziwie wyjątkowe…

