V-ти Национален конгрес по кардиостимулация и
електрофизиология
17 - 19 май 2019 г.
хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Съсловно сдружение по
кардиостимулация и
електрофизиология в
България

Моля попълнете и изпратете на:
Конгреси и събития ООД
ул. Фредерик Жолио Кюри № 17, бл. 2, ет. 5, ап. 9, София 1113
E-mail: daniela@cmebg.com, тел. (02) 9877 422, 0896 700 967
Лице за контакт: Даниела Радулова

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

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

E-mail:

Данни за фактура

□ Съгласна/съгласен съм с приложената Политика за поверителност и защита на личните данни
ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ

Такса

Ранна такса
/до 5 април/

Късна такса
/след 5 април и на място/

Лекари /редовни членове на
ССКЕ/ *

162 лв.

192 лв.

Лекари /редовни членове на
ДКБ/ *

180 лв.

210 лв.

Лекари /нечленове на ССКЕ
или на ДКБ/ *

210 лв.

240 лв.

Специализанти

96 лв.

132 лв.

Мед. сестри и студенти

36 лв.

54 лв.

Таксите правоучастие
включват: участие в научната
програма, достъп до
изложбата, делегатски
комплект, сертификат за
участие, кафе-паузи, обяд на
18 май, вечери на 17 и 18
май.
Таксите правоучастие
включват 20% ДДС.
В случай на неявяване таксата
правоучастие не се
възстановява.

* Редовни членове на ССКЕ или на ДКБ са членове, заплатили членски внос за 2019 г.
включително, към 5 април 2019 г.
НАСТАНЯВАНЕ

Хотел Мелия Гранд
Ермитаж - 5*

Единична стая

Двойна стая

Стая море

124 лв.

140 лв.

Стая парк

104 лв.

120 лв.

Хотел Риу Астория - 4*

102 лв.

116 лв.

Тип стаи - настаняването в х-л Риу Астория е според свободните
типове помещения в хотела

Пристигане:

Заминаване:

Бр. нощувки:

Желая да бъда настанен в двойна стая с:

Цените са на помещение и включват: нощувка, закуска,
туристическа такса. Паркингът в предложените хотели
е съответно 10/8 лв. на автомобил на вечер.
Върху цените не се начислява ДДС, съгласно чл. 86(1) от
ЗДДС.
За гарантиране на резервацията се изисква пълно
предплащане на хотелското настаняване до 5 април
2019 г. След 5 април Конгреси и събития не могат да
гарантират възможността за хотелско настаняване при
посочените условия.
При анулации до 17 април 2019 г. се удържа стойността
на първата нощувка. При анулации след 17 април 2019 г.
и намаляване на престоя на място суми за хотелско
настаняване не се възстановяват.

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 се извършва на Бюро Регистрация, разположено в хотел Мелия Гранд Ермитаж.
Дата:

Подпис:

