SYMPOZJUM NAUKOWO – SZKOLENIOWE
RADIOLOGIA WSPÓLNA SPRAWA 16-17 października 2021 Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski Centrum Naukowo-Dydaktyczne: budynek A0; ul. Pigonia 1 (Aula
„JAJKO”)
Koszty uczestnictwa uczestnika RWS 2021r. - 220zł
Koszt kolacji w dniu 16 października br. o godz. 20.00, która odbędzie się w Hotelu
Prezydenckim : 80 zł
Koszty uczestnictwa w RWS 2021 dla członków Stowarzyszenia Elektroradiologii w
zakładce: „DLA CZŁONKÓW” Opłaty członkowskie SE za 2021r. (50zł)
prosimy
dokonywać oddzielnie z adnotacją: „opłata członkowska SE”. Wynika to z konieczności
prawidłowej i jednoznacznej identyfikacji wpłaty członkowskiej.
Istnieje możliwość zapisania się do Stowarzyszenia elektroradiologii – deklaracja na stronie
www.stow-elektroradiologii@interia.pl (prosimy o przekazanie wypełnionego oryginału przy
rejestracji RWS 2021).
Wpłaty w terminie do 14 dni od rejestracji, jednak nie później niż do dnia 12
października br.
UWAGA!
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa i nie dokonania zgłoszenia rezygnacji w formie
elektronicznej skutkować to będzie obciążeniem kosztami uczestnictwa i kolacji w terminie
do 10.10.2021r., po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie brak zwrotu kosztów
konferencji ze względu na poniesione rezerwacje).
W przypadku płatności uczestnictwa przez firmy prosimy o pełne dane firmy do faktury w
formularzu zgłoszeniowym.
Wpłaty na konto SE Nr konta SE: 06 9096 0004 2012 0072 3938 0001
Prosimy o dokonywanie wpłat z adnotacją: „uczestnictwo” ewentualnie „uczestnictwo i
kolacja” wraz z nazwiskiem i imieniem uczestnika.
W przypadku wpłat grupowych należy wymienić uczestnika i kwotę.
Prosimy o zachowywanie zasad związanych z powyższymi adnotacjami celem ułatwienia
identyfikacji wpłat.
W związku z sytuacją epidemiczną uczestnikami konferencji RWS 2021 mogą być osoby
zaszczepione przeciwko COVID – 19 i posiadać potwierdzenie szczepienia lub ważny
negatywny test (wykonany do 72 godz. przed rozpoczęciem konferencji)

W przypadku pogorszeniu się sytuacji epidemiologicznej i wprowadzeniu lockdownu
przeprowadzimy konferencję zdalną, przesłany zostanie link dla uczestników.
W przypadku informacji mówiącej o ograniczeniu możliwości wykonywania konferencji w
trybie stacjonarnym ogłoszonym po terminie 10.10.2021r., organizatorzy zastrzegają sobie
brak zwrotu kosztów kolacji ze względu na poniesione rezerwacje.
Stowarzyszenie Elektroradiologii
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