Szanowni Państwo
Zapraszamy do składania zamówień prenumeraty czasopism naukowych
„Otolaryngologia Polska” i „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”.
Przypominamy, że prenumeraty zamówione u poprzedniego wydawcy na 2015 rok nie będą realizowane, a firma powinna
zwrócić wpłacone przez Państwo opłaty.
Lekarze, prenumerujący czasopisma Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi:
Otrzymują najświeższe doniesienia naukowe zarówno z Polski jak i z zagranicy dotyczące dziedziny otolaryngologii.
Realizują obowiązek doskonalenia zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
- Dz. U. Nr 231, poz. 2226 z późn. zm) i otrzymują za prenumeratę medycznego czasopisma naukowego
indeksowanego w bazie Index Copernicus 5 punktów edukacyjnych.
Otrzymują bieżącą informacje dotyczące działalności PTORLChGiS.
Zamówienia prenumeraty na rok 2015 można dokonać:
1. Drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer +48 508 040 885.
2. Za pośrednictwem formularza zamówienia on-line:
„Otolaryngologia Polska” - formularz on-line
„Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” formularz on-line
Opłaty można dokonać za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności DotPay lub tradycyjnym przelewem
bankowym na poniższe dane:
Mbank 52 1140 1010 0000 5397 8400 1012
Index Copernicus, ul. Żurawia 6/12, Warszawa (00-503).
W tytule przelewu prosimy umieścić numer zamówienia.
3. Drogą tradycyjną, za pośrednictwem formularzy PDF
Prosimy o pobranie formularza w wersji PDF i przesłanie skanu wypełnionego pliku na adres e-mail
(otolaryngologypl@indexcopernicus.com lub otorhinolaryngologypl@indexcopernicus.com) lub do
biura Index Copernicus z dopiskiem "Prenumerata".
„Otolaryngologia Polska” formularz pdf
„Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” formularz pdf
Adres Wydawcy: Index Copernicus, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
Po dokonaniu zamówienia, na podany adres zostanie wysłana faktura. Podstawą realizacji zamówienia jest jej
opłacenie. Czasopisma będą wysyłane na podany adres, zgodnie z częstotliwością ich wydawania.
Pierwszy numer kwartalnika „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” ukaże się w styczniu 2015 roku, a pierwszy
numer dwumiesięcznika „Otolaryngologia Polska” zostanie opublikowany w lutym 2015 roku.
Cennik Prenumeraty 2015
Otolaryngologia Polska (Dwumiesięcznik)
1 rok (6 numerów)

Członek Towarzystwa

Klient Indywidualny

Instytucja

Koszt prenumeraty

110 zł/brutto

110 zł/brutto

150 zł/brutto

Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (Kwartalnik)
1 rok (4 numery)

Członek Towarzystwa

Klient Indywidualny

Instytucja

Koszt prenumeraty

65 zł/brutto

85 zł/brutto

120 zł/brutto

W razie pytań prosimy o kontakt:
Renata Kozak, tel.: 508 040 885, e-mail: otolaryngologypl@indexcopernicus.com
Z poważaniem
Zespół Index Copernicus
Wydawca

www.indexcopernicus.com

