KOMUNIKAT PTG

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
wraz z Oddziałem Mazowieckim PTG organizują
w dniach 10–12 grudnia 2009 roku w Warszawie
XI Zjazd Naukowy PTG pod hasłem
Pomyślna i niepomyślna starość.
Wyzwania dla ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji

Program naukowy Zjazdu przygotowano wspólnie z Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.
Zjazd rozpocznie się uroczystą sesją w Teatrze Kamienica, po wykładach zapraszamy na spektakl i spotkanie
towarzyskie. Drugiego i trzeciego dnia Zjazdu obrady odbędą się w Centrum Konferencyjnym IBIB PAN przy
ul. Księcia Trojdena. Zgodnie z programem ramowym, poza trzema sesjami plenarnymi, przewidziane zostały
równolegle po trzy sesje medyczne i społeczne. Kwalifikacji referatów i posterów dokona Rada Programowa Zjazdu.
Termin nadsyłania streszczeń upływa 25.10.2009 roku.
Za udział w Zjeździe będą przysługiwać punkty przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
Aspekty medyczPodczas Zjazdu przewidziana jest prezentacja pierwszych wyników projektu zamawianego „Aspekty
ne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce PolSenior”
PolSenior”. Organizatorzy planują również sesję międzynarodową, w ramach której wystąpią zaproszeni goście zagraniczni
— geriatrzy i gerontolodzy.
Zgłoszenia udziału w XI Zjeździe Naukowym PTG można dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.gerontologia.eu — drogą elektroniczną lub wysyłając go pocztą na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
ul. Wiśniowa 41, 02–520 Warszawa pok. 66D
Na stronie www.gerontologia.eu zamieszczono także szczegółowe informacje o XI Zjeździe Naukowym PTG.

Opłata za udział w Zjeździe uwzględnia zniżkę dla członków PTG oraz studentów i doktorantów. Osoby
dokonujące wpłaty do 31 października br. mają prawo do dodatkowej zniżki.
Opłata za udział w zjeździe
Do
31.10.2009 r.

Po
31.10.2009 r.

Członkowie PTG

440 zł

490 zł

Studenci/doktoranci

440 zł

490 zł

Inni uczestnicy

490 zł

540 zł

Opłata za udział w Konferencji obejmuje między innymi uczestnictwo w bankiecie podczas uroczystości rozpoczęcia zjazdu, dwa lunche, kolację drugiego dnia konferencji, przerwy na kawę oraz podatek VAT. Wpłaty należy
dokonać na konto:
ZG PTG w PKO BP V
O. Warszawa
nr 80 1020 1055 0000 9302 0015 7362
z dopiskiem „Opłata za udział w zjeździe PTG”

www.gp.viamedica.pl
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Istnieje możliwość rezerwacji miejsc w hotelach należących do sieci Louvre Hotels: Kyriad Prestige***, Campanile** i Premiere Classe*, zlokalizowanych przy Placu Zawiszy, skąd łatwo dojechać do Centrum przy ul. Ks.
Trojdena. Wszystkie pokoje, niezależnie od klasy hotelu, są wyposażone w łazienkę i WC oraz TV kablową.
W przypadku decyzji o rezerwacji pokoju w jednym spośród wymienionych hoteli, prosimy o skorzystanie
z adresu e-mailowego podanego w tabeli poniżej i powołanie się na zniżkę przysługującą uczestnikom XI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Cena dla PTG (z VAT)
Louvre Hotels w Warszawie

Hotel & Restauracja Kyriad Prestige Warszawa
ul. Towarowa 2, 00–811 Warszawa
tel.: (022) 582 75 00, faks: (022) 582 75 01
warszawa@kyriadprestige.com.pl
Hotel & Restauracja Campanile Warszawa
ul. Towarowa 2, 00–811 Warszawa
tel.: (022) 582 72 00, faks: (022) 582 72 01
warszawa@campanile.com.pl
Hotel Premiere Classe Warszawa
ul. Towarowa 2, 00–811 Warszawa
tel.: (022) 624 08 00, faks: (022) 620 26 29
warszawa@premiereclasse.com.pl

Pokój jednoosobowy
ze śniadaniem

Pokój dwuosobowy
ze śniadaniem

320 zł

365 zł

228 zł

260 zł

189 zł

209 zł

W czasie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego istnieje możliwość zakwaterowania także w innych
hotelach. Na stronie internetowej http://www.turez.pl/ można znaleźć bieżące oferty promocyjne hoteli w wybranym indywidualnie terminie.
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