REGULAMIN AUTORSKIEGO PODYPLOMOWEGO CURRICULUM PERIODONOLOGICZNO
IMPLANTOLOGICZNEGO PROF. MARKUSA HURZELERA.
(PROGRAM 2018-2020)
Rezerwacje przyjmowane są tylko poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się
pod opisem każdego kursu. Potwierdzenie miejsca następuje wyłącznie po wpłacie na
konto bankowe Dental Depot Wasio. Kolejność rezerwacji zależy od daty wpłaty.
Regulamin kursów organizowanych przez firmę „Dental Depot Wasio”
1. Firma „Dental Depot Wasio z Wrocławia (al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław) jest
organizatorem autorskiego podyplomowego program Curriculum Periodonotologiczno
– Implantologicznego Prof. Markusa Hurzelera.
Osoba kontaktowa z ramienia firmy:
Beata Czekaj
Education & Event Manager
Dental Depot Wasio
Al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
e-mail: beata@dental-depot.com , edukacja@dental-depot.com
tel. (71) 3357071 , 0 501286401
2. Osoby zaangażowane w w/w program :
a) Patronat naukowym programu : dr hab. n.med. Piotr Majewski,
2. W/w program składa się z czterech dwudniowych modułów, które tworzą integralną
całość. Zagadnienia na kolejnych modułach odnoszą się do wiedzy przekazanej na
poprzedzających modułach. Uczestnicy będą czynnie korzystali z przedstawionych na
poprzednich modułach technik pracy.
3. Certyfikaty: Każdy uczestnik modułu otrzyma po jego zakończeniu certyfikat wraz
z adnotacją o ilości punktów edukacyjnych przyznanych za dane szkolenie.
4. Podstawą do ubiegania się o główny certyfikat ukończenia całego programu jest
uczestniczenie we wszystkich czterech modułach program i prezentacja 3 przypadków
klinicznych świadczących o wprowadzeniu do praktyki technik pracy przedstawionych
na modułach programu. Prezentacja maksymalnie 10 minutowa.
5. Prezentacje końcowe będą odbywały się w pierwszym dniu czwartego modułu lub w
pierwszym module kolejnego programu. Termin prezentacji musi być ustalony
z organizatorem na min. 2 miesiące przed zakończeniem programu przez uczestnika
(ostatnim modułem programu).
6. Rozdanie certyfikatów:
a) certyfikaty zaświadczające ukończenie danego modułu będą rozdawane na
zakończenie modułu.
b) certyfikaty główne świadczące o zakończeniu całego programu, wraz z pomyślnie
przeprowadzoną prezentacją przypadków będą rozdane na kolacji w trakcie ostatniego
(4.) modułu programu.
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7. Kursy adresowane są do lekarzy dentystów.
8. Tematyka modułów ściśle określa zakres danego modułu.
9. Maksymalna ilości uczestników każdego modułu wynosi maksymalnie 25 osób.
10. Koszt kursów jest ściśle określony i podany każdemu uczestnikowi przed kursem.
Opłata za pełen program wynosi 28 000 zł, czyli 7000 zł za każdy moduł.
11. Uczestnictwo w kursach z rabatem określonym przez organizatora jest możliwe
tylko i wyłącznie w przypadku istnienia na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu
wolnych miejsc.
12. Termin zapłaty upływa na trzy tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu – data
zaksięgowania wpłaty na naszym koncie wskazanym na formularzu zgłoszeniowym.
13. W przypadku wpłaty późniejszej organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia
zgłoszenia i uczestnictwa oraz odesłania wpłaconej kwoty na konto uczestnika.
14. Uczestnicy kursów swoją obecność na kursie potwierdzać będą podpisami na liście
obecności.
15. W przypadku nieobecności na sesji, gdy wpłata za uczestnictwo została dokonana,
organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia uczestnikowi kwoty zgodnie
z informacją na formularzu zgłoszeniowym
16. Organizator zapewnia uczestnikom w ramach opłaty za kurs:
a) sale: pod część wykładową i ćwiczenia praktyczne
b) materiały dydaktyczne, poczęstunek w ramach przerwy kawowej (kawa, herbata,
ciasteczka), lunch, w miarę możliwości wspólną kolację dla uczestników program.
c) materiały niezbędne pod ćwiczenia na materiałach zwierzęcych wg. listy
zapotrzebowania autora programu.
d) fartuchy, maseczki, rękawiczki i ręczniki niezbędne do ćwiczeń na materiałach
zwierzęcych.
e) certyfikat końcowy zaświadczający ukończenie danego modułu, oraz główny
certyfikat program na warunkach zgodnych z pkt. 4 i 5.
17. Uczestnikom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie trwania
wykładów oraz zajęć praktycznych oraz wszelkiego nagrywania i rozpowszechniania
wykładów.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian programowych
i terminowych. Organizator ma obowiązek poinformować uczestników o zmianach na
minimum 2 tygodnie przed modułem którego dotyczy zmiana.
Terminy spotkań ustalone na rok 2018-2020 :
21-22 czerwca 2018 r.
17-18 stycznia 2019 r.
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18-19 lipca 2019 r.
09-10 stycznia 2020 r.
19. Uczestnicy program mogą skorzystać ze specjalnej oferty na zakup książki prof.
Markusa Hurzelera i prof. Otto Zuhra, pt. “Plastisch Asthetische Parodontal und
implantat chirurgie”, wydanie w j. angielskim.
Cena za egzemplarz ok 320 Euro (cena z 2012 r.), organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany ceny ze względu na cenę rynkową i kurs walut. Warunki zamówienia dostępne u
organizatora.
20. Powyższy regulamin dostępny będzie na każde żądanie uczestnika – wpłata na konto
wraz ze zgłoszeniem oznaczać będzie jego całkowitą akceptację.
21. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych przez firmę Dental Depot Wasio do działań
marketingowych w/w firmy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 833).
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