
Komiteti Olimpik i Kosovës 
 
 

 

Letër aplikacion 
 

 

Ky letër aplikacion shërben për pjesëmarrje pasive në 2nd International Conference of Sports 

Emergency Medicine (ICSEM 2019) ose në Kursin Basic Life Support (BLS - AED 2019). 

 

Të drejtë aplikimi kanë: Specialistë të Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim, Specialistë të Mjekësisë së 

Sportit, Specialistë të Ortopedisë dhe Traumatologjisë, Specialistë të Mjekësisë Emergjente, 

Specialistë të Anesteziologjisë dhe Reanimaconit, Specialistë të Kardiologjisë, Fizoterapeutë, etj.  

 

Konferenca është e akredituar nga Oda e Mjekëve të Kosovës me 11 pikë për pjesëmarrje pasive. 

Kursi BLS-AED është i akredituar nga Oda e Mjekëve të Kosovës me 8 pikë për pjesëmarrje pasive.  

 

Pagesa për pjesëmarrje bëhet në xhirollogari të KOK-ut në: 

Procredit Bank, Nr.xhirollogarisë: 1110216078000138  

Përshkrimi i pagesës përmban këto: Emri Mbiemri, për pjesëmarrje në ICSEM 2019 ose për Kursin e 

BLS - AED 2019. 

 

Konferenca dhe  Kursi mbahen me 03 Maj 2019 në Hotel Swiss Diamond, Prishtinë. 

Regjistrimi për pjesëmarrje në Konferencë fillon në ora 8:30 ndërsa regjistrimi për Kurs fillon në 

orën 14:30. 

 

Pjesëmarrësit në Konferencë apo në Kurs janë të obliguar të qëndrojnë gjatë gjithë kohës së mbajtjes 

dhe zhvillimit të tyre. 

 

Pagesa për pjesëmarrje pasive në Konferencë është: 20 euro 

Pagesa për pjesëmarrje pasive në Kurs është: 30 euro 

 

Vëmendje: Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, andaj në momentin që plotësohet numri do të 

ndalet regjistrimi. Ju lutemi të bëni pagesën sa më herët. 
 
Të dhënat e Aplikuesit 

  
 

Emri dhe Mbiemri: ___________________________ Nr.Personal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Nr.Tel. _ _ _ -  _ _ _  _ _ _ E-mail: ______________@__________________ 

 

Profesioni: ________________ Institucioni: _________________________________ 

 

Aplikoni për : Konferencë ICSEM 2019 □ Kursi BLS - AED 2019 □ 
 

 

Vërejtje: Këtë letër aplikacion e dërgoni në formë elektronike në adresën e KOK-ut: 

jeton.rudari@noc-kosovo.org ose në ditën e Konferencës e sjellni së bashku me dëshminë bankare 

për pagesën e bërë për pjesëmarrje. 

                                                                 Datë: ______________ Nënshkrimi: ________________ 


