ZAPROSZENIE
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych
serdecznie zaprasza na kolejne szkolenie.
„PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W PRAKTYCE”.
Szkolenie odbędzie się 20-21 września 2018 roku
w Hotelu Novum w Niepołomicach ul. Grunwaldzka 15H.
Szkolenie dedykowane jest dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń
szpitalnych, pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy, mikrobiologów, pielęgniarek,
pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich zainteresowanych tym
tematem.
Szczegółowy program szkolenia jest umieszczony na stronie internetowej
Stowarzyszenia w zakładce Aktualności.
Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu upływa 05 września 2018 roku, liczba miejsc
jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób chętnych
zapewniamy dojazd autokarem w obie strony.
Szkolenie jest płatne:
 dla Członków Stowarzyszenia, którzy opłacili bieżące składki członkowskie – 150,00 zł
 dla osób, które nie opłaciły składek członkowskich – 300,00 zł
 dla osób, które nie są Członkami Stowarzyszenia – 300,00 zł
 dla przedstawicieli Firm – 300,00 zł
 dodatkowa opłata za przewóz autokarem (w obie strony) – 20,00zł.
Opłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia 45124044321111000047233344 w
tytule przelewu proszę wpisać: opłata za szkolenie 20-21.09.2018, nazwisko i imię osoby
biorącej udział w szkoleniu. Osoby opłacające przejazd dopisują „AUTOKAR”. Prosimy o
zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty.
UWAGA!!!!
1. W ZWIĄZKU Z RODO I ZMIANĄ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
KONIECZNA JEST ZMIANA HASŁA:
 Każdy po wejściu na stronę Stowarzyszenia wybiera zakładkę LOGOWANIE.
 W polu mail należy wpisać maila używanego dotychczas.
 Następnie kliknąć ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA,
 W czasie odzyskiwania hasła pojawi się komunikat dotyczący RODO, który należy
zaakceptować.
 Następnie kliknij PRZYWRÓĆ HASŁO.
 Na podaną skrzynkę mailową otrzymacie Państwo link generujący nowe hasło.
 Po kliknięciu w link otworzy się strona z hasłem, które należy skopiować i wkleić na
stronie.
 Po zalogowaniu się tym hasłem należy go zmienić w zakładce ZMIEŃ HASŁO.



Zmienione hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.

2. REJESTRACJA NA SZKOLENIE:
 W szkoleniu można wziąć udział tylko po zarejestrowaniu się na stronie internetowej
Stowarzyszenia www.malopolskie-zakazenia.pl
 Osoby już posiadające swoje konto na stronie internetowej Stowarzyszenia wybierają
opcję ZAPISZ SIĘ umieszczoną na stronie na dole ekranu
 Osoby nie posiadające własnego konta po wejściu przez zakładkę REJESTRACJA
zakładają swoje konto na tej stronie.
o Należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
o Po otrzymaniu informacji od administratora potwierdzającej założenie konta,
zapisują się na szkolenie wybierając opcję ZAPISZ SIĘ.
W razie trudności z logowaniem proszę kontaktować się poprzez maila: lukasz@malopolskiezakazenia.pl
Hotel Novum dysponuje pokojami dwu i trzy osobowymi. Osoby korzystające z noclegu
proszone są o przekazanie informacji z kim chcą być w pokoju na maila Stowarzyszenia:
stowarzyszenie@malopolskie-zakazenia.pl
Z poważaniem:
w imieniu Zarządu:
Prezes
mgr Małgorzata Krzystek-Purol

