Zgłoszenie uczestnika na kurs:
Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR i / lub Ochrona Radiologiczna Pacjenta ORP
Bielsko-Biała 05 ÷ 09 marca 2018 r.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

IOR ( R ) - IOR, uprawnienia typu R;
IOR ( S ) - IOR, uprawnienia typu S;
Uczestnik, w trakcie trwania kursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi następujące dokumenty podane w §2 ust. 2 rozporządzenia:
• odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania rtg:
- trzyletni (w przypadku wykształcenia średniego),
- roczny (w przypadku wykształcenia wyższego lub wykształcenia średniego i dyplomu uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii),

- staż pracy lekarzy dentystów ubiegających się o nadanie uprawnień typu S nie jest wymagany.
• orzeczenie lekarskie (J) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (dokument może być sporządzony w trakcie kursu w oparciu o wzór GIS)
• kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
LR - ORP - lekarze radiolodzy;
LRZ - ORP - lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;
LIX - ORP - lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
LST - ORP - lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;
FT - ORP - fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne;
Uczestnik, w trakcie trwania kursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi następujące dokumenty:
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (dokument może być sporządzony w trakcie kursu w oparciu o wzór GIS).
• kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Miejsce kursu
Bielsko-Biała - Beskidy Park, w dn. 05 - 09 marca 2018 r.
Kurs IOR / ORP
Tylko IOR (R)

IOR (R) i ORP (LR)

IOR (R) i ORP (LRZ)

IOR (R) i ORP (LIX)

IOR (R) i ORP (LST)

IOR (R) i ORP (FT)

Tylko IOR (S)

IOR (S) i ORP (LST)

Tylko ORP (LR)

Tylko ORP (LRZ)

Tylko ORP (LIX)

Tylko ORP (LST)

Tylko ORP (FT)

Dane Uczestnika
Nazwisko

Imię

PESEL

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Nr Dowodu Osobistego

Adres do korespondencji
Ulica

Adres e-mail

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr telefonu komórkowego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c. d. - na następnej stronie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c. d. - z poprzedniej strony

Dane do faktury VAT
Firma / Nazwisko

Ulica

NIP

Kod pocztowy

Miejscowość

Opłata za uczestnictwo w kursie i egzamin
Proszę wybrać opcję z rozwijanego menu poniżej:

Informacja o sposobie, terminie i wysokości opłaty za uczestnictwo w kursie i egzamin
Wybraną kwotę wpłacę na konto: 48 1090 2125 0000 0005 5402 2511 - EkoAtom Krzysztof Wiśniewski; 64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17.
Opłata wniesiona do 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłata po tym terminie jest wyższa o 100,- zł.
Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uzyskania uprawnień, o które się ubiega.

UWAGI. Proszę wpisać dodatkowe informacje, jeśli to istotne
UWAGI:

Akceptuję

Wypełniony dokument proszę zapisać na komputerze, a następnie
przesłać e-mailem na adres: info@ekoatom.pl

Noclegi w pokojach dwuosobowych. W miarę wolnych miejsc Uczestnik może za dopłatą w porozumieniu z recepcją otrzymać pokój jednoosobowy. W przypadku braku miejsc
lub zbyt małej frekwencji w podanym terminie – organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu kursu w ustalonej cenie lub zwrotu dokonanej wpłaty.

