
ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ 2 
Такса Лекари 

Медицински 
сестри и 

специализанти 
Студенти 

Таксите правоучастие включват участие в 
научната програма, достъп до изложбата, 
делегатски комплект, окончателна научна 
програма, сертификат за участие, кафе-паузи. 
 
Таксите правоучастие не включват 20% ДДС, 
което се начислява.  
 
В случай на неявяване таксата правоучастие не 
се възстановява. 

Ранна такса  
/до 2 октомври/          120 лв.              60 лв.          30 лв. 

Късна такса  
/след 2 октомври 
и на място/ 

          180 лв.              90 лв.          40 лв. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

VIII-ми Национален конгрес  
по интервенционална 

кардиология 
 

9-12 ноември 2017 г. 
Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив 

        
Име и фамилия, титла 
        
Институция, длъжност 
        
Адрес за кореспонденция  
        
Моб. тел.:   E-mail:     
        
Данни за фактура 

1 ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА 

НАСТАНЯВАНЕ 3 
Хотели Гранд хотел 

Пловдив  
Санкт 

Петербург  Норд  
Цените са на помещение и включват: нощувка, 
закуска, туристическа такса.  
Върху цените не се начислява ДДС.  
*Посочените цени в х-л Санкт Петербург са за 
студия. 
За гарантиране на резервацията се изисква 
пълно предплащане на хотелското настаняване 
до 10 октомври 2017 г.  
При анулации след 10 октомври 2017 г. суми за 
хотелско настаняване не се възстановяват.  
  

Единична стая         120 лв.       95 лв.        65 лв. 

Двойна стая         180 лв.       125 лв.        80 лв. 

Дата на пристигане: Дата на заминаване:           Брой нощувки: 

Бих искал/а да се настаня в двойна стая с:  
ОБЩИ УСЛОВИЯ 4 
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 Гранд хотел Пловдив - конгресно фоайе, пред зала Пловдив.  

Дата: Подпис: 

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 

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ ФОРМАТА НА: 

www.bulsic.org 
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