
Краен срок 2 октомври 15 г.: 20

Форма за регистрация

Име, фамилия

Моб. телефон Е-mail

Адрес за кореспонденция

Институция

Данни за фактура

ЛекариТАКСА

Таксите правоучастие не включват ДДС, което се начислява.

Дата:

Подпис:

Медицински сестри
и специализанти

Ранна такса /до 2 октомври/

Късна такса /след 2 октомври/

Студенти

120 лв.

180 лв.

60 лв.

90 лв.

30 лв.

30 лв.

Таксите правоучастие включват: участие в научната програма, достъп до изложбата, делегатски комплект,
окончателна научна програма, сертификат за участие.

ХОТЕЛ КЕМПИНСКИ 5* ХОТЕЛ ХИЛ 4* ХОТЕЛ ХЕМУС 3*

Единична стая делукс 170 лв.

Двойна стая делукс 190 лв.

Единична стая 100 лв.

Двойна стая 120 лв.

Единична стая 65 лв.

Двойна стая 90 лв.

Бих искал/а да се настаня в двойна стая с:

Цените на хотелското настаняване включват нощувка и закуска. ДДС не се начислява.

За гарантиране на резервацията се изисква пълно предплащане на хотелското настаняване до октомври 2015 г.2

Таксата правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат заплатени лично в офиса на Международни
прояви или с банков превод срещу предварително издадена проформа-фактура На място заплащането на такса
правоучастие и хотелско настаняване се извършва на Бюро Регистрация в Кемпински хотел Зографски - конгресно
фоайе, пред зала София 1.

.

Международни прояви ООД
ул. Христо Белчев 18 София 1000

е-
Даниела Джугларска

,

mail: daniela@cim.bg
тел: 02/988 80 35, 0896 700 967
факс: 02/9806074,

В случай на неявяване таксата правоучастие не се възстановява.

Лични данни

Регистрационна такса

Настаняване

Дата на пристигане: Дата на заминаване: Брой нощувки:

Общи условия

Моля попълнете формата и изпратете на:

VII-ми Национален конгрес

по интервенционална кардиология
5-8 20 , ,ноември 15 г. Кемпински Хотел Зографски София

Българско дружество по

Интервенционална кардиология

Дружество на кардиолозите

в България

Промени по хотелската резервация без неустойки се приемат до 15 октомври 2015 г.
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