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HÍRLEVÉL
III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Bevezető
Az előző, XXI. Vándorserleg Verseny I. helyezettje Szeberényi Tamásné, és III.
helyezettje Horváthné Simon Beáta a soproni Aranykígyó Gyógyszertárban
dolgoznak. A versenyzők felkészülését támogatta a patika vezetője, Dr.
Kárpátiné dr. Gangl Teréz és vállalta a következő verseny szervezését is.
Köszönjük!
A soproni szervezők segítségével tervezünk egy „nulladik nap”-ot, amelynek
során az előző napon érkezőknek délutáni programokat kínálunk. Pl.
városnéző séta, Patikamúzeum látogatás és emléktábla koszorúzás.
A messzebbről érkezőknek javasoljuk, hogy induljanak el már pénteken, mert
szép élmények várnak rájuk és időben ott lehetnek a kezdésen.
A rendezvénynek otthont adó szálloda szeptember 19.-re kedvezményesen biztosít szobát
a Verseny résztvevőinek. A szálloda árajánlata a 4. oldalon olvasható.

Meghívó
A XXII. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg Verseny
2014. szeptember 20.-án kerül megrendezésre az „Orea-Hygiea” Alapítvány és a soproni
Aranykígyó gyógyszertár szervezésében, melyre minden érdeklődőt szeretettel
meghívunk.
A rendezvény helyszíne: Sopron, BEST WESTERN Pannonia Hotel, H-9400, Várkerület 75.
Részvételi díj: 6000 Ft, mely magában foglalja a regisztrációs díjat, az ebédet, a
kávészüneteket és a pontjóváírás díját is.
Információk a rendezvénnyel kapcsolatban:
Fábri Lászlóné Tel: 36-20-99 13 869, fax: 36-1 367 00 40
e-mail: fabrine@freemail.hu, ohalapitvany@freemail.hu

Jelentkezés
A 3. oldalon található a jelentkezési lap, de az érdeklődőknek kérésre elküldjük e-mailen
(word-ben), vagy faxon.
A kitöltött jelentkezési lapot a következő címek egyikére kell eljuttatni:
- postán (Orea-Hygiea Alapítvány 1051 Budapest, Nádor u. 32.) vagy
- faxon: 36-1 367 0040 vagy
- e-mailen: ohalapitvany@freemail.hu
Jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2014. június 20.
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Jelentkezés versenyzőnek
A pályázati szándékot a pályázó nevével, beosztásával, elérhetőségeivel,
munkahelyének adataival, a pályamunka címével és a munka pár soros
kivonatával kell a jelentkezésnél megadott címek egyikére beküldeni.
A pályázati szándék beküldési határideje: 2014. június 20.

A kész pályamunka terjedelme 6-10 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként
60 karakter. Legyen feltüntetve a pályázó neve, beosztása, munkahelye.
A pályamunkát úgy kell elkészíteni, hogy előadható legyen. Az ábrák vetítése
projektorral CD-ről, DVD-ről, pen-drive-ról történik majd.
Az előadás időtartama maximum 15 perc.
A beküldési cím megegyezik a jelentkezésnél/ pályázati szándéknál megadottal.
A kész pályamunka beküldési határideje: 2014. július 20.

Az előadásokhoz javasolt témakörök
-

Gyógyszertárban forgalmazható termékek köre
Gyógyhatású készítmények
Asszisztensi feladatkörök
Gyógyszerforma, segédanyagok, technológia újabb szempontjai
Minőségbiztosítás
Laboratóriumi munka az asszisztens szemszögéből
Lehet ezektől eltérő, érdekes témát feldolgozni, amennyiben az a
gyógyszerári asszisztensek, szakasszisztensek továbbképzését
szolgálja.

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

Az Alapítvány a versenyt előterjeszti az
Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácshoz,
kredit pont érték meghatározása céljából, mivel a versenyen való részvétel
elméleti továbbképzésnek számít.
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JELENTKEZÉSI LAP
XXII. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző
Előadói Vándorserleg verseny
Időpont: 2014. szeptember 20.
Helyszín:

Sopron,

BEST WESTERN Pannonia Hotel – H-9400 Várkerület 75.

Jelentkező neve, beosztása: ..............................................................................................
Munkahelye neve, címe
.............…………………………………………………………………………………….………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………E-mail: ............................................................
Működési nyilvántartási szám: ..........................................................................................
Versenyelőadást ad be: Igen

Nem

Számlázási név: .................................................................................................................
Számlázási cím: .................................................................................................................
Részvételi díj: 6 000 Ft
Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy a továbbképzés díját, mely összeg a
regisztrációs díjat, az ebédet, a kávészüneteket és a pontjóváírási díjat is tartalmazza,
átutalással

készpénzfizetéssel a helyszínen

számla ellenében egyenlítem ki. (A megfelelőt kérjük aláhúzni!)
Vegetáriánus menüt kér Igen

Nem

Lehetőség van a rendezvény helyszínén péntek éjszakára kedvezményes áron szobát
foglalni egyénileg. 1
Érkezés előző nap

Igen

Nem

Jelentkezési határidő: 2014. június 20.
A jelentkezési lap szerződésnek minősül.
2014. ……………………
………………………………
aláírás / cégszerű aláírás
A JELENTKEZESI LAPOT kérjük az alábbi címek egyikére eljuttatni:
e-mail-en: ohalapitvany@freemail.hu
Faxon: 36-1-367 00 40
Postán az Alapítvány címére: 1051 Budapest, Nádor u. 32.

1

Lásd külön lapon az ajánlatot.
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SZÁLLODAI AJÁNLAT
Lehetőség van a rendezvény helyszínén, kedvezményes áron szobát foglalni egyénileg.
BEST WESTERN Pannonia Hotel – H-9400 Sopron, Várkerület 75.
Telefon: 0036-99-312-180

Telefax: 0036-99-340-766

E-mail: sopron@hotelpannonia.com
Foglalni az alábbi linken lehet:
http://www.pannoniahotel.com/index.php/hu/foglalas.html
A jelentkezők a megjegyzés rovatba írják be az AVV20140920 kódot, hogy a
kedvezményes szobaárat kapják.
Szoba: kétágyas és egyágyas classic szoba, reggelivel
Szobaár:
•
•

Egyágyas classic szoba: 13.290 Ft/szoba/éj
Kétágyas classic szoba: 16.140 Ft/szoba/éj

A szobaár tartalma:
•
•
•
•

szállodai elhelyezés classic szobában
bőséges büféreggeli
Wi-Fi a szálloda egész területén
wellness részleg korlátlan használata (úszómedence, pezsgőfürdő, finn szauna),
ÁFA.

Külön fizetendő:
• Idegenforgalmi adó: 450,-Ft/fő/éj (18 éves kortól)
• Mélygarázs: 2500 Ft/autó/éj (Garázskapacitás korlátozott, az igényt előre jelezni
kell, megadva a nevet, gépkocsi rendszámot, márkát!)
Fizetés módja:
egyénileg a helyszínen, készpénzzel, hitelkártyával vagy SZÉP kártyával (OTP, MKB, K&H).

Zárszó
Köszönjük a figyelmet. Várjuk a jelentkezéseket.
Jó munkát kíván a szervezők nevében:

Dr. Lászlóné Böjtös Zsuzsanna
Alapítvány elnök-helyettes

Fábri Lászlóné
Alapítvány elnök

