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"OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH W EUROPIE" 
OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG 

 
Komunikat II 

 
 
 

 
Konferencja wyjazdowa Gdynia-Karlskrone  pt. „Ochrona zdrowia pracujących w Europie” 

odbędzie się w dniach 01-03.06.2016 roku. 
 

Rekrutacja zakooczona. 
 
Uczestników zapraszamy 01.06.2016 roku (środa) na godzinę 19.15 – zbiórka w terminalu 
promowym STENA LINE w Gdyni ul. Kwiatkowskiego 60. 
 
Prosimy zabrać z sobą dowód osobisty lub paszport – OBOWIĄZKOWO 
 
Przypominamy, że walutą obowiązującą w Szwecji  jest wyłącznie korona szwedzka! 
(Możliwe płatności kartą) 
 
Parking samochodowy - w pobliżu terminala znajduje się parking strzeżony – tel. 
693 350 347, 58 660 54 77, e-mail: sekretariat@konsal.pl 
 
 
Organizator oraz STENA LINE  nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z 
niemożności uczestniczenia w Imprezie przez któregokolwiek z Uczestników powstałej na 
skutek: 
 
1. zbyt późnego przybycia Uczestnika do terminalu "STENA LINE " w Gdyni lub 
2.  niezawinionych przez STENA LINE  opóźnieo powstałych w trakcie kontroli celnej lub 
paszportowej Uczestników lub  
3. odmowy zezwolenia Uczestnikowi wejścia na pokład m/v STENA SPIRIT/VISION przez 
organy celne lub paszportowe. 
 
W przypadkach opisanych powyżej, Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez 
Uczestnika w związku z nieuczestniczeniem zainteresowanego w Imprezie. 
 
W związku z powyższym prosimy o punktualne zgłoszenie się na zbiórkę uczestników 
konferencji w terminalu promowym. 
 

mailto:sekretariat@konsal.pl


Przewidywany termin zakooczenia Imprezy został ustalony na godzinę 11:30 w dniu 
03.06.2016, w Terminalu Promowym STENA LINE  w Gdyni. 
 
Program ramowy imprezy oraz inne dodatkowe informacje o konferencji i towarzyszących 
atrakcjach dostępne są na Portalu Medycyna Pracy 
 
Dojazd do terminalu promowego(kliknij aby otworzyd mapkę) 
 
Do dnia 15 maja 2016 r. rezygnacja z wyjazdu bez opłat, rezygnacja w terminie 16 – 22 maja 
2016 r -  uczestnik ponosi opłatę wysokości 50% kosztów uczestnictwa w konferencji. W 
przypadku rezygnacji po 22 maja 2016 r. uczestnik ponosi pełne koszty wyjazdu, wniesione 
opłaty nie są zwracane. 
 
 

z poważaniem 
 

Przewodniczący OddziałuPTMP w Gdaosku 
 

dr n. med. Jacek Parszuto 
 

http://medycynapracy-portal.pl/szkolenia-i-konferencje/1326.html

