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VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Változás!
A koronavírus közbeszólt!
A XXV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói
Vándorserleg verseny időpontja megváltozott!
Sajnos idén ősszel nem lesz alkalmunk találkozni kollégákkal/kolléganőkkel, szakmai
ismereteink bővítésére, tapasztalatcserére a továbbképzés keretein belül.
A rendezvény új időpontja: 2021. május 7-8 .
A rendezvény helyszíne nem változott: Debrecen, Hotel Lycium.

Az idei egy különleges, jubileumi rendezvény lesz!
A pályázati szándékot

a kitöltött jelentkezési lap beküldésével lehet jelezni, melyhez
mellékelni kell a pályamunka címét és pár soros kivonatát az alábbi címek valamelyikén:
- e-mailen: ohalapitvany@gmail.com
- faxon: 36-1 367 0040
- postán (Cím: Orea-Hygiea Alapítvány 1068 Budapest Benczúr u. 45.)
Felvilágosítás telefonon: 36-20-99 13 869 (Fábriné Mária)
Jelentkezési határidők versenyzőknek
Jelentkezési lap és a pályamunka címének/kivonatának beküldése:
A kész pályamunka beküldése:
Jelentkezési határidő a továbbképzésen résztvevőknek
Jelentkezési lap beküldése:

2021. 01. 01.
2021. 03. 01.
2021. 03. 01.

Már érkeztek pályamunkák, ezeket átütemezzük a következő időpontra a jelentkezőkkel
egyeztetve.

A Jelentkezési lap ezen dokumentum végén található, de
kérhető e-mailen: ohalapitvany@gmail.com
letölthető linkről:
https://drive.google.com/file/d/1b7WRKOXLJ2g9-kP3bGP-c4Xl9B95qw3R/view?usp=sharing
A rendezvény részvételi díja 7000 Ft, amely magába foglalja a szombati napon az ebédet, a
kávészüneteket és a regisztráció költségét. A rendezvény idejére a szállásfoglalás egyénileg
történik.

A rendezvény helyszínén a Hotel Lyciumban van szállás lehetőség. A szálloda
közleménye:
„A szobákra vonatkozó érdeklődések, illetve foglalások a Vendégek által egyénileg
történnek a „Előadói Vándorserleg verseny” rendezvényre való hivatkozással.
Email cím, melyre az érdeklődéseket és foglalásokat várják: sales@hotellycium.hu
A szálloda szabad kapacitás függvényében az érdeklődésekre és foglalásokra egyéni
ajánlatot/visszaigazolást készít az általuk meghatározott fizetés és lemondási
feltételekkel.”

A rendezvény tervezett programja
2021. május 7. péntek
14 órától:
16 órától:
20 órától:
2021. május 8. szombat
8-9 óráig:
9-15 óráig:
15-17 óráig:
17 órakor:
18 órától:

érkezés és regisztráció
a Munkácsy-trilógia megtekintése és vezetett városnézés a
debreceni kollégákkal
közös vacsora
regisztráció
versenyelőadások (közben kb. 12 órától ebéd)
plenáris előadások
eredményhirdetés, díjak átadása
hazautazás vagy további egyéni, esetleg közös program

A program előzetes tervezet, amely a versenyzők és a résztvevők számától és az egyéb
körülményektől függően változhat.

Pontszerzés. Az Alapítvány – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot nyújt be, hogy a
rendezvényt pontszerző rendezvénynek nyilvánítsák. Az előadók folyamodhatnak külön
pontokért.
További felvilágosítást lehet kérni az alábbi e-mail címeken:
-

fabrine@freemail.hu,
ohalapitvany@gmail.com

Kérjük az asszisztens kolléganőket, hogy legyenek aktívak, továbbítsák a versenyről
kapott információkat, hogy környezetükben minden érintetthez eljusson a hír!

Várjuk a jelentkezéseket.
Mindenkinek jó felkészülést kívánok az Alapítvány Kuratóriumának nevében
Fábri Lászlóné
Alapítvány elnök
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JELENTKEZÉSI LAP
a XXV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző
Előadói Vándorserleg versenyre
Időpont: 2021. május 7-8.
Helyszín: H O T E L L Y C I U M , D E B R E C E N , H U N Y A D I J Á N O S U . 1 - 3 .
Jelentkező neve, beosztása: ..............................................................................................
Pályamunkát készít

Igen 

Nem 

Munkahelye neve, címe ………………………………………………………….………………………..……………
.............…………………………………………………………………………………….………………………..……………
Telefon: ……………………………………………………E-mail: …………………………………………………..…….
Működési nyilvántartási szám: …………………………………………………………..…………………………..
Számlázási név: ………………………………………………………………………………………..………………….…
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………………..………………….
Részvételi díj: 7000 Ft
Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy a továbbképzés díját, mely összeg a
regisztrációs díjat, az ebédet, a kávészüneteket és a pontjóváírási díjat is tartalmazza,
előre átutalással 

készpénzfizetéssel a helyszínen 

számla ellenében egyenlítem ki. (A megfelelőt kérjük bejelölni!)
Számlaszám: OTP 11742001-20009269

Érkezés:

2021. május 7. 

2021. május 8. 

Részvétel a pénteki programon:
Munkácsy trilógia megtekintése városnézés (május 7. péntek 16. óra):
részt veszek 

nem veszek részt

Jelentkezési határidő versenyzőnek:
hallgatónak:
A jelentkezési lap szerződésnek minősül.
202...……………………
………………………………
aláírás / cégszerű aláírás
A JELENTKEZESI LAPOT kérjük az alábbi címek egyikére eljuttatni:
e-mail-en: ohalapitvany@gmail.com
Faxon: 36-1-367 00 40
Postán az Alapítvány címére: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.
A kitöltött jelentkezési lapot lehetőleg e-mailben kérjük!



