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ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

Име и фамилия, титла
Институция, длъжност
Адрес за кореспонденция
Моб. тел.:

E-mail:

Данни за фактура
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ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА КОНГРЕСА, 17-20 МАЙ 2018 г.

Такса
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Лекари

Таксите правоучастие включват участие в научната
програма, достъп до изложбата, делегатски комплект,
окончателна научна програма, конгресна вечеря на 19
май /събота/, сертификат за участие, кафе-паузи.

Специализанти и
студенти

Ранна такса
/до 17 април 2018 г./

180 лв.

120 лв.

Късна такса
/след 17 април 2018 г.
и на място/

250 лв.

180 лв.

Таксите правоучастие не включват 20% ДДС, което се
начислява.
В случай на неявяване таксата правоучастие не се
възстановява.

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ПРЕД И СЛЕДКОНГРЕСНИТЕ КУРСОВЕ

Предконгресен курс
16 май 2018 /сряда/

80 лв.

Следконгресен MRI курс
20 май 2018 /неделя/

70 лв.

до 38 годишна възраст

Таксите правоучастие за курсовете включват: участие в
научната програма, материали за курсовете, кафе-паузи.
За освобождаване от такса участие за MRI курса ще бъде
необходимо да покажете документ за самоличност при
регистрация.

без такса участие

Таксите правоучастие не включват 20% ДДС, което се
начислява.
Таксите трябва да бъдат платени до 17 април 2018 г.
В случай на неявяване таксата правоучастие не се
възстановява.

4 НАСТАНЯВАНЕ В К.К. АЛБЕНА
Хотели

Вид помещение

Единично
настаняване

Двойно
настаняване

Студио делукс /море/

182 лв.

264 лв.

Студио делукс /парк/

177 лв.

252 лв.

Студио екзекютив

172 лв.

244 лв.

Студио делукс

162 лв.

230 лв.

Студио стандарт

132 лв.

204 лв.

Фламинго Хотел 4*

Стандартна стая

122 лв.

180 лв.

Амалия Хотел 4*

Стандартна стая

122 лв.

180 лв.

Сенди Бийч Хотел 3*

Стандартна стая

104 лв.

154 лв.

Парадайс Блу Хотел 5*

Фламинго Гранд Хотел 5*

Дата на пристигане:

Дата на заминаване:

Брой нощувки:

Бих искал/а да се настаня в двойна стая с:
Цените са на помещение и включват: нощувка, закуска, обяд, вечеря и туристическа такса.
Върху цените не се начислява ДДС /чл. 86, ал. 1 от ППЗДДС/.
За гарантиране на резервацията се изисква пълно предплащане на хотелското настаняване до 17 април 2018 г.
При анулации след 17 април 2018 г. суми за хотелско настаняване не се възстановяват.
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ОБЩИ УСЛОВИЯ

Таксата правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат заплатени лично в офиса на Конгреси и събития
или с банков превод срещу предварително издадена проформа-фактура. На място заплащането на такса
правоучастие и хотелско настаняване се извършва на Бюро Регистрация в разположено във фоайето на
Парадайс Блу хотел.
МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ ФОРМАТА НА:

Конгреси и събития ООД, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 3, офис 19, София 1000
E-mail: daniela@cmebg.com, факс: 02/988 80 35
тел. 02/987 74 22, 0896 700 967, лице за контакт: Даниела Радулова
Дата:

Подпис:

