
 
 

ДОДАТКОВА  КОРИСНА  ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  УЧАСНИКІВ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇЇ  
«СУЧАСНІ  АСПЕКТИ  ЗБЕРЕЖЕННЯ  ТА  ВІДНОВЛЕННЯ  ЗДОРОВ’Я  ЖІНКИ»  
 

Де буде проходити конференція? 
Конференція буде проходити у приміщенні Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова 
(аудиторії 1-4, 9-11 нового корпусу університету (третій, четвертий та п’ятий поверхи), вул. Пирогова, 56.  
 
Як потрапити на конференцію? 
Тролейбус 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Зупинка «Медичний університет», Трамвай 1,2,5,6. Зупинка «Медичний 
університет» 
Taкci: 0432555069, 0432555444, 0432555777, 0432555006, 0432555888, 0432555900, 0432555050 
(виклик безкоштовний).  
Середня вартість проїзду від ВНМУ ім. М.І. Пирогова до зал.вокзалу – 70-75 грн. 
 
Харчі, чай та кава 
У нас передбачено перерви на каву: welcome-кава - з 8:оо до 10:00 у холі симуляційного центру університету та 
кава-брейк з 11:00 до 11:20 10-11.05.2019 у лаунж-зонах на четвертому та п’ятому поверхах нового корпусу 
університету (неподалік від аудиторій 1-4, 9-11). Зоріентуватися Вам допоможуть тьютери та навігаційні 
вказівники. 
Обідня перерва - з 14:00 до 15:00. Зорієнтуватися Вам допоможуть організатори та навігаційні вказівники. Обід 
буде сервірований у оновленому корпусі столової медичного університету (тільки для зареєстрованих делегатів та 
доповідачів!).  
О 19:00 10.05.2019 розпочнеться дружня гала-вечірка. Якщо Ви сплатили або отримали запрошення, чекаємо на 
Вас о 18:30 біля готелю «Добродій» на трансфер. Зорієнтуватися Вам допоможуть організатори та навігаційні 
вказівники. 

 

Паркінг знаходиться перед неподалік від готелю «Добродій», 20 паркомісць, на території ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова, 30 паркомісць Абсолютно безкоштовно©.  
Паління дозволене лише у відведеному місці на вулиці - перед входом до університету або перед входом до 
нового корпусу. 
Туалети знаходяться у лаунж-зонах біля аудиторій 1-4, 9-11 нового корпусу університету (четвертий та п’ятий 

поверхи). 
 
Доступ до WIFI - у залах та аудиторіях університету (без пароля). 
 
Доступ до електромережі: зарядити мобільні телефони Ви можете, по периметру аудиторій 1-4, 9-11 нового 
корпусу університету (четвертий та п’ятий поверхи). 
 
Сертифікати 

Сертифікати Ви зможете отримати після 14:00 11.05.2019 на стійці Оргкомітету.  

 

Аптечка 

Аптечка з ліками знаходиться на стойці Оргкомітету. 

Інша інформація 

Бейджі та сертифікати були надруковані з попередньо наданих даних. Але якщо в них є помилка, зверніться, 
будь-ласка, до Оргкомітету. 
Після закінчення конференції запрошуємо Вас на фотосесію у лаунж-зоні аудиторій 1-4, 9-11 нового корпусу 
університету (четвертий та п’ятий поверхи).  

Також тут Ви зможете поспілкуватися з колегами та спікерами конференції, сфотографуватися з ними на добру 
згадку, отримати сертифікат про участь. 

 


