
              

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

Име, фамилия 
 

Институция, специалност 
 

Адрес за кореспонденция            
 

Моб. телефон                             E-mail 
 

Данни за фактура 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

   Таксата не включва ДДС, което се начислява.  
 
 

Хотели Единична стая  Двойна стая  Дата пристигане: 

 
Дата заминаване: 

 

Брой нощувки: 

 

Хилтън 

 

   195 лв. 

 

 230 лв. 

 

Хемус 

 

   95 лв. 

 

   115 лв. 

Бих искал да бъда настанен в двойна стая с:  

 

Таксата правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат заплатени лично в офиса на Конгреси и събития или по 

банков път срещу издадена от Конгреси и събития проформа фактура. Всички разходи по банковите преводи са за сметка на 

платеца. На място заплащането на таксата правоучастие се извършва на Бюро Регистрация, разположено във фоайето на 

хотел Хилтън. 

  

 

 

 

Конгреси и събития ООД 

ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 5, офис: 9, София 1113 

E-mail: daniela@cmebg.com, тел. (02) 9877 422, 0896 700 967 

Лице за контакт: Даниела Радулова 

    Дата:                                                                                                                                                     Подпис:      

    

     лекари  
        /до 11 март 2019 г./  

   

100 лв. 

 

   лекари 
      /след 11 март 2019 г. и на място/ 

               

               120 лв.                                    

 
   специализанти  

   

 60 лв.                                    

    Съгласна/съгласен съм с приложената Политика за поверителност и  
защита на  личните данни,  обработвани в Конгреси и събития ООД 

  

 Лични данни 

 Такси участие 

 Таксите правоучастие включват: 
 участие в научната програма     
 достъп до изложбата  
 делегатски комплект 
 научна програма 
 сертификат за участие 
 кафе паузи 
 коктейл „Добре дошли“ на 05.04 
 обяд на 06.04 
 вечеря на 06.04 
 

 Настаняване 

Цените са на помещение и включват: нощувка, 

закуска, туристическа такса.  

Върху цените не се начислява ДДС.  

Хотелското настаняване следва да бъде заплатено 

изцяло до 1 март 2019 г. Промени и анулации са 

възможни до 20 март 2019 г.  

След тази дата, както и при непристигане се 

удържат 100 % от сумата на заявения престой. 

 

 Моля попълнете и изпратете формата на: 

 

        5-6 април 2019 г., х-л Хилтън  

Дни на eхокардиографията - София 2019  
Основна тема: Митрална клапа 
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