Představenstvo OSK České Budějovice
ve spolupráci s autorizovaným prodejcem
Volvo Car - MACH MOTORS, s.r.o.
www.oskcb.cz

pořádá

www.machmotors.cz

XIV. ročník vzdělávací akce
„Budějcký Rarášek ve stomatologii“
Komplexní přístup k ošetření pacienta

ve Sport Hotelu Zátoň u Českého Krumlova ve dnech 8. - 10. 4. 2022
Nabízíme:

Dvoudenní odborný program Relaxace
Společenský večer s kapelou Trio Traktůrek

Doprovodný program - prezentace firem
Možnost vyzkoušet a projet vozy prémiové značky
Volvo firmy MACH MOTORS, s.r.o.

Odborný program
Pátek 8. 4. 2022:
13:00-15:00 MUDr. Michal Alexejenko: Aktuálne trendy v endodoncii
- ucelený systém od opracovania koreňového kanálika po obturáciu
15:00-15:30 coffe break
15:30-16:30 MUDr. Peter Augustin, Ph.D.: Konzervačná para terápia
16:30-18:30 MDDr. Jan Hulvert: Možnosti skenování a využití získaných dat
Sobota 9. 4. 2022:
10:00-12:00 doc.MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.: Management
cystických lézí čelistních kostí
12:00-13:00 oběd
13:00-14:00 Mgr. Václav Šnorek: Komunikace normální a patologická
nejen v kontextu současné doby
14:00-16:00 MDDr. Martin Rota a MDDr. Petr Halama: „Jedničky a dvojky“
- esteticko-proteticko-chirurgické ošetření, kazuistiky z praxe

Cena 6900 Kč zahrnuje přednášky, coffee break, večeři 8.4., oběd 9.4., účast na společenském večeru

Přihlášení na kurz - na stránkách www.oskcb.cz
Termín a místo konání:
8. - 10. 4. 2022 Sporthotel Zátoň / Zátoňské Dvory 1, 382 11 Větřní, www.sporthotel-zaton.cz, tel.: 380 709 110
Cena: 6.900 Kč/2 dny - č. účtu: 6027550237/0100, do zprávy pro příjemce vyplňte jméno účastníka. Bodová hodnota: 2x 5 kreditů
Platba na místě není z organizačních důvodů nabízena.
POZOR ZMĚNA - jako bonus za včasnou rezervaci a zaplacení poplatku (do 1 týdne od registrace) za vzdělávací akci vzniká nárok
na 2 noci ubytování (8. a 9. 4.) se snídaní ve Sporthotelu Zátoň zdarma. Bonus platí do zaplnění kapacity hotelu. Pokud dojde k opoždění platby,
možnost ubytování není zaručena. Nemáte-li zájem o ubytování, uveďte tuto informaci do registračního formuláře.
Registrace účastníka proběhne po zaplacení kurzovného! Závazné přihlášky vyplňujte na webových stránkách sekretariátu OSK ČB - www.oskcb.cz

