KOMISIJA ZA MEDICINO

22.AŽMANOVI DNEVI
Simpozij urgentne in gorske medicine
Slovenski planinski muzej, Mojstrana, 12. in 13. april 2019
Simpozij je namenjen vsem zdravnikom, zdravstvenikom, medicinskim sestram
in zdravstvenim tehnikom, ki jih zanimata urgentna in gorska medicina.
PRIJAVE in INFORMACIJE
tajnistvo@zd-trzic.si
04 598 22 52 Branka, 04 598 22 27 Nina. Število udeležencev je omejeno: 90
KRAJ PRIREDITVE: Slovenski planinski muzej v Mojstrani http://www.planinskimuzej.si/
Organizatorji: Osnovno zdravstvo Gorenjske - Zdravstveni dom Tržič, Komisija za medicino
Gorske reševalne zveze Slovenije in Slovenski planinski muzej v Mojstrani.
Organizacijski in strokovni odbor: vodja Iztok Tomazin, člani: Luka Camlek, Uroš Lampič, Eva
Pogačar, Janez Primožič
Kreditne in licenčne točke za zdravnike in člane Zbornice – zveze medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije so v postopku.
Priporočljiva oprema: Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na sobotnih delavnicah in/ali pri
vzponu po ferati, potrebujejo osebno zaščitno opremo: Čelada, plezalni pas, samovarovalni
komplet. Opremo si bo možno tudi izposoditi na lokaciji simpozija in pri nekaterih
ponudnikih prenočišč.
Prenočišča si morate rezervirati sami. Podatki na: http://www.mojstrana.com/sl/prenocisca/
Podrobnejši seznam prenočišč v bližini kraja simpozija je objavljen na koncu tega dokumenta.

PRIJAVNICA NA SIMPOZIJ
22. AŽMANOVI DNEVI URGENTNE IN GORSKE MEDICINE
Slovenski planinski muzej Mojstrana, 12. in 13. april 2019

Ime in priimek udeleženca, naziv:……………………………………………………………………………………………
Naslov stalnega bivališča:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Telefon……………………………….………………E-pošta…………………………………….……………………….……….
Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite): DA
NE
DŠ: SI: ……………………………………..
Član Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS): DA NE
Registriranim Članom GRZS kotizacijo plača GRZS!

Izpolniti, če je plačnik zavod ali druga oseba:
Naziv plačnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naslov sedeža plačnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktna oseba………………………………………………………..Telefon………………………………………………
E-pošta……………………………………………….……Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite): DA
NE
DŠ: SI…………………………………Datum:…………………………..
Žig in podpis odgovorne osebe plačnika:……………………………………..…
INFORMACIJE IN PRIJAVE na naslov tajnistvo@zd-trzic.si ali po pošti OZG OE Zdravstveni
dom Tržič, Blejska cesta 10, 4290 TRŽIČ. Dodatne informacije na telefonu: 04 598 22 52
KOTIZACIJA: Zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki: za prijave in plačilo do
vključno 9. aprila 2019: 140 €, za kasnejše prijave in plačila 160 €, plačilo bo možno tudi na
recepciji simpozija. Specializanti in upokojeni zdravniki: 90 €. V cenah je že vključen DDV.
Kotizacija vsebuje: udeležbo na vseh predavanjih in delavnicah, pogostitve med odmori,
večerjo v petek in kosilo v soboto. Ne vključuje prenočišča in zajtrka.
Podatki za nakazilo kotizacije:
IBAN: SI56 0125 2603 0921 122, BIC koda: BSLJSI2X
Sklic na številko: 00 38901-291004 Namen plačila: kotizacija 22. Ažmanovi dnevi
Po končanem srečanju bomo plačniku izstavili račun za plačilo kotizacije.
Pisne odjave upoštevamo 5 delovnih dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti.

Seznam možnih namestitev v kraju in bližnji okolici simpozija:
Prenočišča z zajtrkom v Mojstrani in na Dovjem:
 Aparthotel Pr' Jakapč (Mojstrana)
http://www.mojstrana.com/sl/?subpageid=799&contid=800
 Sobe in gostilna Veranda (Dovje)
http://www.mojstrana.com/sl/prenocisca/dovje/guesthouse-veranda/

Prenočišča v bližini prvih dveh prenočišč z zajtrkom:
Mojstrana:
Apartma Metka http://www.mojstrana.com/sl/?subpageid=780&contid=783
Apartma Pr' Krofu http://www.mojstrana.com/sl/?subpageid=775&contid=784
Apartma Lešnik http://www.mojstrana.com/sl/?subpageid=793&contid=794
Apartma Stenar http://www.mojstrana.com/sl/prenocisca/mojstrana/apartma-stenar/
Apartma Pr' Brku http://www.mojstrana.com/sl/prenocisca/mojstrana/sobe-in-apartmaji-pr-brku/
Apartma Kotnik http://www.mojstrana.com/sl/prenocisca/mojstrana/sobe-in-apartmaji-kotnik/
Hostel Lukna http://www.mojstrana.com/sl/?subpageid=860
Hostel Jozl http://www.mojstrana.com/sl/prenocisca/mojstrana/hostl-in-bar-pr-jozlnu/
Dovje:
Sobe Katja http://www.mojstrana.com/sl/?subpageid=871

