
                                                                                     

 
 

XI Zimowy Zjazd                                                                                            

Szklarska Poręba 2017                                                                                                                

1 - 4 marca 2018 roku  

               Hotel Mała Bawaria                                                                                                                                          
58-580 Szklarska Poręba, ul. Turystyczna 29    

                                                            Program Zjazdu 

środa 28.02 
 

1200 – 1800   Przyjazdy uczestników do hotelu na „Dzień Przedzjazdowy” 
                     Dla osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności narciarskich, pomoc przy ew.     
                     wypożyczaniu sprzętu. Możliwe spotkanie s instruktorami na stoku. 
1930 – 2300   Obiadokolacja: „Spotkanie degustatorów.” 
 

czwartek 1.03 
 

1000 - 1300       Zajęcia z instruktorami na stoku Szrenicy (narty, snowboard,) 
1100 - 1400      Rejestracja uczestników Zjazdu oraz zakwaterowanie w hotelu 
1300 – 1400    Lunch 
1420 – 1930    Przywitanie uczestników Zjazdu, rozpoczęcie sesji wykładowej 
 

14.30 - 14.40 Roko: „Wirtualne projektowanie protez szkieletowych i mostów do druku 3D.” Arkadiusz Rokosa 

14.40 - 15.10 
Polkard: 
„Laboratoryjne wykonywanie metalowych elementów aparatów ortodontycznych, 
punktowanie, zgrzewanie i lutowanie przy użyciu materiałów Dentaurum.” 

Bartłomiej Gordon 

15.20 - 15.50 
KTI: “Dynamiczna implantoprotetyka – przekierowanie tunelu wprowadzania śruby 
abutmentu.” 

Konrad Krężlik 

16.00 -  16.30 

Optident: 
“Cyfrowy wycisk wewnątrzustny w protetyce I implantologii jako standardowa 
procedura – współpraca pomiędzy gabinetem I współczesną pracownią 
protetyczną. Świat błyskawicznie się zmienia, czy Twoje laboratorium też?” 

Zbigniew Sowiński 

16.40 - 17.10 

GC:  
„Doskonałe niedoskonałości – czyli efekty specjalne w estetycznych odbudowach 
kompozytowych. Możliwości kompozytu GC Gradia Plus w zaskakującym 
połączeniu z wielobarwnymi glazurami GC Lustre Paint oraz Optiglaze Color. 

Justyna Kasta 

17.20 - 17.50 
Silesia Dental: „Zfx – scan, projekt, frezowanie. Szeroki wybór materiałów i 
strategii. Wszystko pod jednym dachem i bardziej dostępne niż myślisz . . .” 

Paweł Jurga 

18.00 - 19.10 
Natrodent & Holtrade: „Nowoczesne ujęcie techniki klasycznej i cyfrowej w 
protezach typu overdenture opartych na implantach.”  

Paweł Matusiak 
Łukasz Sopałowicz 

 

1930 – 2030 Kolacja  
2130 -        Grecki wieczór: nauka tańca, greckie przekąski 
    

piątek 2.03 
 

 745 – 755       gimnastyka z instruktorami        800 -  930       Śniadanie   
1000 - 1300       Zajęcia z instruktorami na stoku Szrenicy 
1300 – 1400    Lunch 
1430 – 1930    Warsztaty prowadzone równolegle (wymagane wcześniejsze zgłoszenie na wybrany warsztat):  
 

Holtrade System Cubi Orth – zdobienie aparatów ortodontycznych metodą 3D 
Aneta 

Prusinowska 



Silesia  
Dental 

Projekty CAD-CAM przypadków implanto-protetycznych 
Praktyczne projektowanie łączników indywidualnych i koron przykręcanych. 

Omówienie systemów rejestracji i przenoszenia pozycji implantów.  

Paweł Jurga          
Zfx centrum 
frezowania 
Wrocław 

Holtrade 
Natrodent 

„Nowoczesne ujęcie techniki klasycznej i cyfrowej w protezach typu overdenture opartych 
na implantach.” Część 1 (warsztat dwudniowy) 

Paweł Matusiak 
Łukasz 

Sopałowicz 

Polkard 
ceraMotion®- kompletny system porcelany zapewniający pełen wachlarz możliwości. 

Wykonanie uzupełnienia na podbudowie z dwukrzemianu litu przy jednoczesnym 
wykorzystaniu techniki malowania oraz techniki cutback - indywidualna odbudowa. 

Piotr Czarnobil 

Optident 

Zobacz, jak pracować z plikami STL ze skanerów wewnątrzustnych. Procedury i 
technologie, które pozwolą wprowadzić laboratorium na nowy poziom – poziom cyfrowej 
protetyki. Przygotowanie pacjenta – skanowanie, prezentacja całej procedury. Wzorcowa 

współpraca z pracownią. 
1430 – 1630     1 grupa                     1700 -  1900      2 grupa 

Tomasz 
Augustyn 

Jacek Święcimski 

 

1945 – 2045   Kolacja 
2130 -          „Historia Polskiej Muzyki Rockowej na żywo”- koncert kapeli Happening 
 

sobota 3.03 
 

745 – 755        gimnastyka z instruktorami                800 -  930       Śniadanie  
1000 – 1230    Zawody Narciarskie i Snowboardowe na stoku Szrenicy- Slalom Gigant 
1300 – 1400    Lunch 
1430 –  1930   Warsztaty prowadzone równolegle (wymagane wcześniejsze zgłoszenie na wybrany warsztat):  
 

Polkard 
„Laboratoryjne wykonanie metalowych elementów aparatów ortodontycznych: 

punktowanie, zgrzewanie i lutowanie przy użyciu materiałów Dentaurum.” 
Bartłomiej Gordon 

GC „Gradia Plus technika wielowarstwowa – poszukiwanie estetyki poza kolornikiem” Teresa Kuriata 

Holtrade 
Natrodent 

„Nowoczesne ujęcie techniki klasycznej i cyfrowej w protezach typu overdenture opartych 
na implantach.” Część 2 - kontynuacja dla uczestników z dnia poprzedniego. 

Paweł Matusiak 
Łukasz 

Sopałowicz 

Roko 
„Wirtualne projektowanie protez szkieletowych i mostów do druku 3D” 

1430 – 1630     1 grupa                     1700 -  1900      2 grupa 
 

 

1945 – 2045   Kolacja 
2045 – 2115   Przed hotelem na parkingu: „Odstresuj się w obecności uczestników Zjazdu.”  
 

2145 -            Dekoracja zwycięzców i rozdanie dyplomów uczestnikom zawodów. 
        Dobre klimaty muzyczne. Dyskoteka 
  
 

niedziela 4.03 
 

 800  - 1000      Śniadanie       
1000 - 1200     Wyjazd uczestników 
 

 

   

  
    

 


	XI Zimowy Zjazd                                                                                            Szklarska Poręba 2017                                                                                                                1 - 4 marca...
	Hotel Mała Bawaria                                                                                                                                          58-580 Szklarska Poręba, ul. Turystyczna 29
	Program Zjazdu

