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интервенционална 
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ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Моля, попълнете с печатни букви и изпратете до 15 септември 2017 г. на: 
Конгреси и събития ООД, ул. Цар Калоян 8, ет. 3, офис 19, София 1000 

тел. (02) 987 74 22  факс: (02) 988 80 35  
Лице за контакт: Даниела Радулова, е-mail: daniela@cmebg.com  

 

 
 

 
              ___ 
Име и фамилия  

              ___                                
Болница/Институция 

             ________  
Адрес за кореспонденция, вкл. пощ. код 

              ___ 
Моб. телефон       Е-mail:     

      _________         ________ 
Данни за фактура  
 
     ________                                                                                                                                                                _________  
Придружаващо лице 

              ___ 
Име и фамилия 
 
 
 

 
 

 
        

 
   60 лв.    Лекари 
 
   45 лв.     Специализанти,  

   студенти и  
   мед.сестри  

 
    

 
 
 

 

Единична стая  Двойна стая              
 

Хотел Рила ****    115 лева    175 лева 
 
Дата на пристигане     Дата на заминаване     Брой нощувки     
 
Ще се настаня в двойна стая с          ______  
 
Цената на настаняването включва: нощувка, закуска, обяд и вечеря, ползване на минерален 
басейн и фитнес, туристическа такса и застраховка.  
 
ДДС не се начислява. 
 
 
 
 

ЛИЧНИ ДАННИ 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ  

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

V-ти Български курс по коронарна физиология  
и физиология на некоронарните съдове 

 

Анатомия и физиология на съдовата система –  
от науката до практиката 

 
 

      25-26 ноември 2017 г., х-л Рила, к.к. Боровец 

Таксата  правоучастие  включва: участие в научната 
програма, делегатски комплект, сертификат за 
участие и кафе-паузи. 
 

Таксата не включва ДДС, което се начислява. 
 

При анулация таксата правоучастие не се 
възстановява. 



 
 
 
Цените са валидни само при предварителна резервация, направена към Конгреси и събития. За 
гарантиране на резервацията се изисква пълно предплащане на хотелското настаняване.  
 

Настаняването може да бъде заплатено лично в офиса на Конгреси и събития или с банков превод 
срещу издадена проформа-фактура. Проформа-фактура се издава срещу попълнена и изпратена 
Форма за регистрация.  
 

За участниците и лекторите на 24 ноември е осигурен безплатен транспорт с автобус от София до 
Боровец. Тръгване в 17:30 ч. от Храм-паметник Ал. Невски. Връщането е на 26 ноември, като 
автобусът ще тръгне от хотел Рила в 13:30 ч. 
Автобусът ще може да се ползва само от участници, които предварително са направили заявка за 
транспорт. 
 
 Желая да ползвам организиран транспорт с автобус от София до Боровец на 24 ноември 
 
 Желая да ползвам организиран транспорт с автобус от Боровец до София на 26 ноември   
 
 
 
 
Дата:                                                                                                   Подпис:  
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