MEGHÍVÓ
A Kutyavilág Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő
Kutyavilág Expo – Állatvédelmi Konferencia, Kiállítás és Vásárra,
melyet 2017. április 29-30-án tartunk Pécsen, az Expo-Centerben.
A rendezvény konferencia szekciójában 40+ előadás lesz az állattartás és állatvédelem témaköreiben,
melyek közül az alábbiak kerültek be a Magyar Állatorvosi Kamara rendezvénynaptárába továbbképzési
pontozással, a 44/TK/2017/MÁOK regisztrációs számon.
2017. április 29. szombat
9.00-9.45
regisztráció
10.00

Dr. Molnár Marcell:
(45 perc) 5 pont

Négylábú antidepresszánsok

11.00

Dr. Metzger Szilvia PhD:
(45 perc) 6 pont

Nem félünk a farkastól!? – Kutyák és farkasok
szimbolikája

12.00

Dr. Lehner Zsolt:
(45 perc) 5 pont

Ivartalanítás: pró és kontra

13.00

ebédszünet

14.00

Dr. Végh Ákos PhD:
(60 perc) 8 pont

Hol tart az állatvédelem, mint önálló tudományi ág

1.nap összesen: 24 pont
2017. április 30. vasárnap
9.00-10.45
regisztráció
11.00

Tóth Luca:
(45 perc) 5 pont

3D Technikák alkalmazása az állatgyógyászatban

12.00

Dr. Dobos András:
(60 perc) 6,66 pont

A szem a lélek tükre – közérthetően a kisállatszemészeti megbetegedésekről

13.00

ebédszünet

14.00

Dr. Fodor Kinga PhD:
(90 perc) 12 pont

Tévedések és tévhitek az állattartás és az állatvédelem
területén. Esetbemutatások

16.00

Dr. Fodor Kinga PhD:
(90 perc) 12 pont

A felelős állattartás elmélete és gyakorlata

2.nap összesen: 35,66 = 36 pont

A két napon összesen: 60 pont

Az előadások után, a jelenléti ívek alapján a részvételről pontigazolást állítunk ki – előadásonként.

A konferencia előadásai 3 teremben, párhuzamosan kerülnek megrendezésre. A fenti, továbbképzési
pontozott előadások egymással nem ütköznek időben, viszont a konferencia többi előadásával igen.
Szombaton 15, 16 és 17 órai kezdettel, vasárnap 10 órai kezdettel érhetők még el nem kreditpontos
előadások.
A Kutyavilág Expo teljes programját a www.expo.kutyavilag.org weboldalon lehet megtekinteni.
Mivel a rendezvény a május 1-jei, hétfői munkaszüneti nap miatt hosszú hétvégére esik, akár családi
programnak is megfelelő lehet. A továbbképzési előadások alatt az Expo családi- és gyermekprogramjai, a
rendezvény után pedig városnézés, esetleg wellness program is választható kikapcsolódási lehetőségnek.
A rendezvényen büfé üzemel a szünetekben, illetve a kiállítás területén vendéglátó egység is
található. A konferencia résztvevői részére menü rendelési lehetőség is lesz, melyről a regisztrált
jelentkezőket külön értesítjük.
Szállásigény esetén kérjük a jelentkezés után jelezzék felénk, hogy az együttműködő hotel
partnereink kedvezményes ajánlatait továbbítani tudjuk Önöknek.
Időpont:
Helyszín:

2017. április 29-30.
7632 Pécs, Megyeri út 72. ExpoCenter

Részvételi díj: 3.900 Ft/fő (banki átutalással)

Jelentkezés:

www.expo.kutyavilag.org/konferencia.html

Jelentkezési határidő: 2017. április 26.
Csak a beérkezett részvételi díjak esetén tudjuk a helyeket biztosítani. A korlátozott férőhelyek miatt kérjük
időben jelezze részvételi szándékát.

Szervező:
telefon:
email:

Kutyavilág Alapítvány
+36 20 6615533
expo@kutyavilag.org

______________________________
Schmidt Csaba
Kutyavilág Alapítvány

