
Kurs z udziałem pacjentów
Prowadzący: 
Dr. Yong-Seok Cho
Dr. In-Seong Jeon
Terminy:
www.osstem.pl/kursy
Miejsce:    
Osstem AIC Center;
Seoul, Korea Południowa
Cena: 
1690 USD

Implant complication managment
Live surgery observation course



Prowadzący:

DDS,MSD, PhD, Dr. Yong-Seok Cho

 Assistant professor at Chungbuk National University, Korea; ambulatory 
professor of Seoul National University Dental College; Chairman of Dept. of 
Dentistry, Chungbuk National University Hospital

 Director of Apsun Dental Hospital;
 Diplomate, Korean board of Oral & Maxilofacial Surgery, Korean board of 

Maxilofacial Plastic and reconstructive Surgery

DDS, MSD, PhD, Dr. In-Seong Jeo

 Professor at Inie University Sanggye Paik Hospital;
 Visiting Professor at Harvard University‘s college of dentistry;
 AIC Director; Director Seoul H dental clinic

Kurs Implantologiczny:

Dzień pierwszy - niepowodzenia i zarządzanie komplikacjami w implantologii

Dzień drugi i trzeci - zabiegi implantologiczne na żywo oraz ćwiczenia hands-on

Czas wolny poza kursem:

Skorzystaj z okazji - zobacz Koreę w jesiennych kolorach - początek października to 

najlepszy okres w roku na zwiedzanie tego pięknego kraju. Informacje u handlowców.





REGULAMIN
Każdy zgłaszający swoje uczestnictwo w kursie organizowanym przez Biker Sp. z o.o. oświadcza, iż akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie. Chęć uc-

zestnictwa w szkoleniu powinna zostać wyrażona za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.osstem.pl lub mejlowo. Osoba 
rejestrująca się na kurs zobowiązana jest do poprawnego wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.

I. ZGŁOSZENIE NA KURS
Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby chcącej wziąć udział w kursie, adres e-mail, pod który ma być kierowana korespondencja związana z reali-
zacją szkolenia oraz opcjonalnie telefon kontaktowy. O udziale w szkoleniu o ograniczonej maksymalnej liczbie uczestników decyduje chronologiczna kolejność wpłat 

na konto organizatora. Istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych przewyższa maksymalną liczbę uczestników.
II KURSY

Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej www.osstem.pl 
II. PŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KURSIE

Płatności należy dokonać na konto bankowe wskazane przez organizatora lub za pośrednictwem linka z serwisu, który obsługuje nasze płatności, w aktualnie 
obowiązującej cenie za dane szkolenie. Zaksięgowanie wymaganej kwoty na koncie bankowym organizatora lub na koncie w serwisie osstem.pl jest potwierdzeniem 
woli uczestnictwa w kursie. Uczestnik upoważnia organizatora do wystawienia faktury bez podpisu. Uczestnik zobowiązany jest podać dane adresowe niezbędne do 

wystawienia faktury oraz certyfikatu uczestnictwa
Numer konta: Bank PKO BP IV Oddział Warszawa;ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa

PLN IBAN: 04 1020 1042 0000 8902 0009 9010
III. REZYGNACJA ZE ZGŁOSZENIA NA KURS

W przypadku rezygnacji z potwierdzonego zgłoszenia w przeciągu max 10 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie bankowym firmy Biker, uczestnik ma prawo do 
otrzymania zwrotu całości wpłaconej kwoty.  Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, uczestnikowi przysługuje prawo 

do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o 10% opłaty administracyjnej. Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem 
kursu, uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów.

IV. ANULACJA KURSU
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i/lub miejsca kursu, o której uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W korespon-

dencji organizator może zaproponować uczestnictwo w kursie odbywającym się w ewentualnym nowym terminie. Uczestnik ma prawo do akceptacji nowego terminu 
szkolenia lub rezygnacji z niego - w takim wypadku 100% wpłaty zostanie zwrócone na konto zgłaszającej się osoby.

V. OKOLICZNOŚCI NADZWYCZAJNE PO STRONIE ORGANIZATORA 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które organizator nie ma wpływu i które były 

niemożliwe do przewidzenia. O fakcie odwołania kursu organizator powiadomi wszystkich uczestników najszybciej, jak to jest możliwe. Wystąpienie okoliczności 
nadzwyczajnych może skutkować zmianą terminu szkolenia lub zmianą prowadzącego, jeśli zastępstwo takie nie byłoby ze szkodą dla uczestników szkolenia.

Za sytuacje nadzwyczajne po stronie organizatora uznaje się:
• czasową lub trwałą niezdolność do pracy osoby prowadzącej, a także w niektórych przypadkach członków ekipy technicznej, uniemożliwiające realizację szkolenia w 

zakładanym terminie
• zdarzenia nagłe uniemożliwiające osobie prowadzącej lub ekipie technicznej dojazd do miejsca szkolenia, na które nie mają oni wpływu, np. strajk komunikacji, 

blokady dróg, paraliże komunikacyjne wynikłe z nagłego załamania pogody itp.
• sytuacje mogące mieć wpływ na życie i zdrowie osoby prowadzącej lub członków ekipy technicznej, takie jak stan zagrożenia terrorystycznego, stan wojenny, 

skażenie terenu itp.
 VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych uczestników w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, nie udostępniając danych osobowych 
uczestników osobom trzecim bez zgody uczestników. Dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach przeprowadzenia kursu 

oraz w celach komunikacji pomiędzy organizatorem a uczestnikiem.
Uczestnicy w każdym momencie mają prawo do weryfikacji i/oraz wprowadzania zmian w swoich danych osobowych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Biker Sp. z o.o.
Radarowa 62A

02-137 Warszawa

tel. +22 823 32 69
www.osstem.pl

Oferta specjalna tylko dla klientów firmy Osstem w Polsce:

Zapłać 3900 złotych za kurs a po jego zakończeniu otrzymasz 

możliwość zakupu 10 implantów TS po 10 złotych.

Świętuj z nami

10 lat w Polsce.


