
Polskie Stowarzyszenia Medyczne na Litwie zaprasza na  

Konferencje   „Lekarz i jego hobby“ 

                       29-30 marca 2019 r. 

                           Druskienniki, Litwa 

 

 Miejsce konferencji - Europa Royal Druskininkai ( Druskininkai, Vilniaus al. 7 ) 

http://www.europaroyaledruskininkai.lt/About-us-842.html 

 Oplata konferencyjna – do 30 stycznia 2019r.  

                                              wykladowcy  – 25eu 

                                                  uczestnicy – 30 eu 

       koledzy z Bialorusi, Ukrainy, Gruzji – 20 eu 

 Oplata konferencyja – po 30 stycznia 2019r. 

                                                  Wszyscy – 50 eu 

 Wycieczka z przewodnikiem do Narodowego Muzeum Sztuk Pięknych M. K. Čiurlionisa i Galerii V.K. 

Jonynasa, z koncertem utworow M. K. Čiurlionisa (piatek) –  4 eu 

http://www.ciurlionis.lt/ciurlionio-memorialinis 

 

 Wycieczka  (sobota) –  

 Kolacja integracyjna (piatek) – 30 eu 

 Zgloszenia uczestnictwa w konferencji, z zaznaczeniem dodatkowych opcji, prosze przysylac na 

adres polmedlitwa@hotmail.com do 10 marca 2019 r. 

 Zgloszenia prezentacji (tytul prezentacji, kilka slow wstepu- prezentacja na 10-12 min.) , prosze 

przysylac na adres polmedlitwa@hotmail.com  do 10 lutego 2019 r.  

 Koszta oplaty konferencyjnej prosze przelewac na konto bankowe, z wpisem KONFERENCJA 

DRUSKIENNIKI  - LT06 7044 0600 0090 9074, AB SEB bankas, Gedimino pr.12, Vilnius, LT-01103, 

SWIFT kodas – CBVILT2X  

 

Proponowane hotele do zamieszkania –  

  Hotel Spa Europa Royal Druskininkai  

Rezerwacja pokoi ze znizka jest do 2019-02-20 d.  

       Pokoj 1- osobowy – 58eu 

      Pokoj 2 – osobowy – 72 eu 

      Liuks – 87 eu.  

       Sniadanie jest wliczone, rejestrujac sie trzeba podac kod konferencji LEKARZ I HOBBY.  

 http://www.europaroyaledruskininkai.lt/About-us-842.html 
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 Hotel Dainava  

Rezerwacja jest do 2019-02-20d. 

Pokoj 1 – osobowy – 30eu 

Pokoj 2- osobowy – 27 eu 

Pokoj 3- osobowy – 47 eu. 

Sniadanie jest wliczone, rejestrujac sie trzeba podac kod konferencji LEKARZ I HOBBY. 

http://hotel-dainava.lt/pl/ 

 

Inne hotele i atrakcje Druskiennik sa w katalogu  - http://info.druskininkai.lt/new/pl/ 

Program 

28 marca 2019 

 Zakwaterowanie goci w hotelu 

 18.00 - 21.00  Aqua Park (na zyczenie – 11-18 eu) 

        29 marca 2019 

 Wycieczka do Narodowego Muzeum Sztuk Pięknych M.K. Čiurlionisa i Galerii V.K. Jonynasa, 

z koncertem utworow M.K. Čiurlionisa 

 Wyklady 

 Impreza integracyjna 

         30 marca 2019 r. 

 Warsztaty z malowania pisanek woskiem 

 Wyklady 

 Impreza integracyjna 

 

 

Oplata konferencyjna bedzie obejmowac – wynajm sali konferencyjnej, sprzętu, setyfikaty, przerwy 

kawowe, warsztaty. 

Bardziej dokladny program bedzie po 10 lutym 2019r. 
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