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Девети български курс по бифуркации и комплексни
коронарни интервенции 24 - 26 януари 2020 Аджибадем Сити
Клиник Болница Токуда, София

Моля попълнете с печатни букви и изпратете на:
Конгреси и събития ООД
Лице за контакт: Г-жа Мира Бонова
Teл.: 0896 700 956, (02) 9877 422 Факс: (02) 988 80 35
E-mail:mira@cmebg.com

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ДАННИ НА УЧАСТНИКА
Име и фамилия, титла

Институция, длъжност

Адрес за кореспонденция

Тел.:

факс:

E-mail:

Данни за фактура

ПРИДРУЖАВАЩО ЛИЦЕ
Име и фамилия

□ Съгласна/съгласен съм с приложената Политика за поверителност и защита на личните данни,
обработвани в Конгреси и събития ООД
Price: 1075 euro

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
Достъпът до форума е свободен, без заплащане на такса правоучастие.
За регистрация в събитието е необходимо предварително да заявите своето участие,
като попълните и изпратите настоящата Форма за регистрация по електронен път на
горепосочените контакти.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Хотел

Единична стая

Двойна стая

Maison Sofia 4*

 132 лева

 150 лева

Дата на пристигане:

Дата на заминаване:

Брой нощувки:

Бих искал да бъда настанен/а в двойна стая с:
Цените включват: нощувка, закуска, всички такси. ДДС не се начислява.
Цените са валидни само при резервация и заплащане на Конгреси и събития ООД. При
необходимост от промени по резервацията, моля да се свързвате с Конгреси и събития, а не
директно с хотелите.
За потвърждаване на резервацията е необходимо пълно предплащане на заявения период не покъсно от 18 декември 2019 г.
Резервация без заплащане не се счита за валидна.
Промени по хотелската резервация без неустойки се приемат до 8 януари 2020 г. След тази дата
промени не се приемат.
Плащането на хотелско настаняване следва да се извърши по банков път на Конгреси и събития.
След получаване на попълнената форма за регистрация, Конгреси и събития ще Ви изпрати
проформа-фактура с банковите параметри. След получаване на плащането ще Ви изпратим
оригинална фактура и писмо-потвърждение на заявените услуги.
Моля ясно отбележете името на участника и “BBC 2020” на банковите документи.
Моля, имайте предвид, че банковите разходи за превода са за сметка на наредителя.
Дата:

Подпис:

