Tarptautinė Apiterapijos
Federacija
Lietuvos Apiterapeutų
Asociacija
Kartu su

LSMU vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra
2 - sis I.F.A. Kongresas
„Apiterapija ir bičių produktai: Problemos ir iššūkiai”
Konferencija vyks: Viešbutyje BEST WESTERN Santaka adresu: J. Gruodžio g. 21, Kaunas
BENDROJI INFORMATCIJA
Vardas
Pavardė
Organizacija *
E-paštas
Aš suprantu / kalbu kalbomis

Anglų

Lietuvių

Rusų

Vokiečių

* pvz. Lietuvos Bitininkų Sąjunga, Lietuvos farmacininkų organizacijos

Dalyvavimo žymėjimo pavyzdys

✘

Eur

Pildant registracijos formą elektroniniame PDF formate, tai galima atlikti pelės pagalba – kursorių
užvedus ant norimo langelio, paspaudus dešinįjį klavišą.
KONGRESAS (Rugsėjo 23-24, 2016)
Dalyvavimas

Ankstyva registracija Vėlyva
registracija
(iki rugsėjo 1, 2016)
(po rūgsėjo 1, 2016)

2-jų dienų dalyvavimo mokestis (nariams)

60 Eur

80 Eur

2-jų dienų dalyvavimo mokestis (nenariams)

80 Eur

100 Eur

1- nos dienos dalyvavimo mokestis (nariams)

40 Eur

55 Eur

1- nos dienos dalyvavimo mokestis (nenariams)

60 Eur

75 Eur

Lydintiesiems šeimos nariams

30 Eur

45 Eur

20 Eur

25 Eur

40 Eur

45 Eur

Grupėms (virš 10 asmenų) 1- nos dienos
dalyvavimo mokestis**
Grupėms (virš 10 asmenų) 2-jų dienų dalyvavimo
mokestis**

**- Taip pat LBS (Lietuvos bitininkų sąjungos) nariams, dalyvaujantiems ne grupėmis.

Maitinimas (Rugsėjo 23-24, 2016)
Pietūs (23 d.)

10 Eur

Pietūs (24 d. )

10 Eur

Šventinė vakarienė (23 d.)
32 Eur

Ekskursijos
Ekskursija po Kauno senamiestį trukmė - 3val. (Rugsėjo 25, 2016)
Ekskursija su gidu po Kauno senamiestį (pėsčiomis)

5 Eur

Ekskursija autobusu į Stakliškių midaus gamyklą, Trakus (September 26, 2016)
Techninis turas
Apsilankysime įmonėje UAB “Wilara” – vienoje pagrindinių bitininkystės
reikmenų įmonių Lietuvoje, turinčioje didžiausią Baltijos šalyse prekių bitininkams
parduotuvę.
Vėliau kelionę pratęsime UAB „Lietuviškas midus“. Išgirsime midaus atsiradimo ir
gamybos istoriją, pamatysime ankstesniųjų laikų midaus gėrimo indus.
Pasivaikščiosime po neseniai restauruotą, XIX a. buvusios alaus daryklos
„Gintaras“ salyklo džiovyklos bokštą, kuriame yra įrengtas midaus muziejus.
Apžiūrėsime išlikusias autentiškas erdves ir įrenginius. Ekskursijos metu sužinosite,
kaip šiandien gimsta lietuviškas midus, aplankysime rūsius, kuriuose brandinami
gėrimai. Po turiningos kelionės
paragausime įmonėje gaminamų gėrimų,
pasivaišinsime užkandžiais. Šalia esančioje firminėje parduotuvėje galėsime įsigyti
įmonėje gaminamų įvairių rūšių gėrimų originaliose pakuotėse. Tai puiki dovana ir
brangiam žmogui, ir svečiui.
Vyksime į Trakus.
Apsilankysime Trakų neįgaliųjų užimtumo centre (Vadovas – bitininkas Juozas
Norinkevičius). Susipažinsime, kaip bitininkavimas, bičių produktai teikia gydomąjį
– reklasuojantį poveikį. Kartu su neįgaliaisiais mokysimės žvakių liejimo iš
natūralaus bičių vaško.
Papietausime Karališkoje Senojoje Kibininėje – susipažinsime su karaimų virtuvės
kultūra.
Po pietų aplankysime senąją Didžiosios Lietuvos Kunigaikštysbės kunigaikščių
rezidenciją - Trakų pilį, pastatytą kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto iniciatyva.

Kaina
55 Eur

Intensyvūs apiterapijos mokymai (Rugsėjo 25, 2016)
Ankstyva registracija Vėlyva
registracija
(iki rugsėjo 1, 2016)
(po rūgsėjo 1, 2016)

Dalyvavimas
Dalyvavimas (nariams**)

60 Eur

70 Eur

Dalyvavimas (nenariams)

100 Eur

110 Eur

Lydintiesiems šeimos nariams

55 Eur

55 Eur

Dalyvavimas konferencijos pranešėjams

Pusė kainos

** Nariams – Tarptautinė Apiterapijos Federacija (IFA), Lietuvos Bitininkų Sąjunga (LBS),
Lietuvos Apiterapeutų Sąjunga (LAA), Lietuvos Farmacijos Specialistų visuomeninės
Organizacijos





Užpildytą formą siųsti į e-paštą: ifa@apiterapija.eu
Per kelias dienas į jūsų elektroninį paštą bus atsiųsta visa su apmokėjimu susijusi
informacija.
Savaitės bėgyje bus išsiųstas patvirtinimas apie sėkmingą registraciją. Negavus patvirtinimo,
teirautis tel. +37067300115

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis ifa@apiterapija.eu

