VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
Toruń, 16-18 września 2021

Powikłania naczyniowe w cukrzycy
Zjazd PTKD stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń lekarzy zajmujących się: otyłością, zaburzeniami
lipidowymi, chorobami serca, cukrzycą i jej najpoważniejszymi powikłaniami naczyniowymi.
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu uprzejmie zapraszamy do udziału w jego obradach.
Zjazd odbędzie się w hotelu Copernicus w Toruniu, Bulwar Filadelfijski 11.

K O M U N I K A T
Hotele

PROGRAM RAMOWY
16.09.2021
(czwartek)

• Warsztaty
• Otwarcie Zjazdu, wykład inauguracyjny
• Welcome party

17.09.2021
(piątek)

• Sesje naukowe: kardiologiczna, otyłościowa,
diabetologiczna, kardiodiabetologiczna,
młodych naukowców
• Sesje firmowe
• Forum wymiany doświadczeń klinicznych

18.09.2021
(sobota)

• Sesje naukowe: diabetologiczna, kardiologiczna,
lipidowa, common soil
• Sesje firmowe
• Zamknięcie Zjazdu

Rejestracja
Od 07.07.2021 do 03.09.2021
www. ptkdzjazd.interservis.pl
Płatności za udział na konto Interservis Sp. z o.o.
10 1140 2004 0000 3202 8032 6981 w dniu rejestracji.

O P Ł AT Y

Uczestnicy Zjazdu i osoby towarzyszące mogą skorzystać
z możliwości zamówienia miejsc hotelowych w systemie
rejestracyjnym Zjazdu www. ptkdzjazd.interservis.pl
W przypadku wyboru miejsca w pokoju dwuosobowym prosimy
o wpisanie proponowanego współlokatora.
Organizator w miarę możliwości będzie uwzględniał Państwa
propozycje.
Liczba miejsc noclegowych w określonych cenach i hotelach jest
ograniczona.
Pokój
1 osobowy
na dobę

Pokój
2 osobowy
na dobę

–

435 PLN

Copernicus

305 PLN

345 PLN

Filmar

270 PLN

290 PLN

Ibis

150 PLN

–

hotel
Bulwar 17/18.09

Rezerwacja hoteli odbywa się przez Biuro Zjazdu

UCZESTNIKÓW

Rodzaj uczestnictwa / Data wniesienia opłaty

ZJAZDU
do 30.08.2021

po 31.08.2021

450 zł

600 zł

Uczestnictwo w Zjeździe
Warsztaty dla uczestników Zjazdu *

za 1 warsztat

za 2 warsztaty

za 1 warsztat

za 2 warsztaty

Warsztaty dla osób nieuczestniczących w Zjeździe *

za 1 warsztat

za 2 warsztaty

za 1 warsztat

za 2 warsztaty

100 zł
250 zł

Osoby towarzyszące uczestnikom Zjazdu

200 zł

300 zł

500 zł

150 zł
300 zł

300 zł
600 zł

450 zł

* Uczestnik może brać udział max. w dwóch warsztatach
Uczestnikom Zjazdu w ramach opłaty przysługuje:
• Uczestnictwo w wybranych sesjach naukowych i firmowych
• Udział w wydarzeniach towarzyszących zgodnie z programem
Zjazdu
• Materiały zjazdowe
• Catering podczas przerw w obradach
Uczestnikom warsztatów w ramach opłaty przysługuje:
• Uczestnictwo w wybranych podczas rejestracji warsztatach  
• Korzystanie z przerwy kawowej oraz lunchu w dniu 16.09.2021r.

Osobom towarzyszącym w ramach opłaty przysługuje:
• Udział w wydarzeniach towarzyszących zgodnie z programem
Zjazdu
• Catering podczas przerw w obradach

Biuro Zjazdu: organizacja, rejestracja uczestników, obsługa finansowa
Zjazd obsługuje Firma INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź e-mail: zjazd.ptkd@interservis.pl, tel. 691 590 900

