
Když jsou poslední státnice za Vámi a slavnostní promoce před Vámi.
Oslavme společně úspěšné ukončení Vašeho studia na horské chatě Bačkárka.

         

     

MÍSTO:   horská chata Bačkárka

Získání doktorského titulu zaslouží nejen obdiv, 
ale ke spoustě gratulací patří i oslava.

OSLAVTE 

s námi zakončení Vašeho studia.

Informace k akci a přihlášky na internetu:

bit.ly/oslavaINFO
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THE ULTRADENT ICON
The UPI icon should be used in conjunction with the Ultradent logo 
and according to its color. The icon may appear alone (without the 
logo text) if the complete logo (icon and logo text) appears 
elsewhere on/in the document. Visit the Ultradent Resource 
Center for icon files. Contact the UPI MarCom Department with 
any questions about icon usage.

Improving Oral Health Globally

The UPI slogan can be used under the ultradent logo or icon.

Font - Helvetica Neue - 47 light condensed oblique

THE ULTRADENT SLOGAN
The UPI slogan can be used with the logo, according to its color, 
where appropriate. It should never be used alone. Visit the 
Ultradent Resource Center for logos containing slogan 
treatments. Contact the UPI MarCom Department with any 
questions about slogan usage.

INTERNATIONAL ULTRADENT LOGOS
Certain subsidiary companies require a specific corporate logo. 
Visit the Ultradent Resource Center for international logo files. 
Contact the UPI MarCom Department with any questions about 
international logo usage.

Here are the correct versions of Ultradent’s international logos:

Japan

Brazil

Germany

China

Australia

The Ultradent Logo

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

https://goo.gl/7EeNQG

Termín si zvolte:
29. - 30. května 2020 (pátek - sobota)   

30. - 31. května 2020 (sobota - neděle)
nebo

Program:
1. den
12.30 - 13.30   přivítání, oběd
13.30 - 15.15   skupinové workshopy
15.15 - 15.45   přestávka
15:45 - 17:30   skupinové workshopy

Jednotlivé workshopy budou probíhat souběžně vždy pro menší skupinu osob, aby byl zajištěn individuální 
přístup ke každému z účastníků. 

Můžete se těšit na workshopy:
• Estetické fazety. Jednoduše nebo složitě?
• Není dlaha jako dlaha. Jak vytvořit spolehlivou, jednoduchou, atraktivní a lehce zdvládnutelnou dlahy.
• Techniky otiskování ve stomatologii a doporučené materiály a konzistence – triple tray technika, 
 otiskování implantátů a další.

K dispozici budou lupové brýle Univet, které si budete moci zapůjčit a vyzkoušet pro práci při workshopech.  

19.00 - 24.00 táborák + zábava s využitím všech BAČatrakcí + BAČdíza na terase

2. den
08.00 - 10.00 snídaně
            10.00 individuální program, turistika, odjezd

 Zajistili jsme pro Vás ZDARMA
Ubytování, odborný program, občerstvení, večerní zábavu a grilování včetně nápojů (zdarma pivo, víno a nealkoholické nápoje) 

po dobu konání akce. Každý účastník obdrží navíc dárek v hodnotě 300 Kč.
Počet míst je omezen, neváhejte s přihlášením!

Do 29. února 2020 je přihlášení zcela zdarma, poté za registrační poplatek.
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www.hufa.cz

V případě dotazů kontaktujte:
Monika Lenochová,
mobil: +420 777 003 363
mail: lenochova@hufa.cz


