ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Моля, попълнете с печатни букви и изпратете на Конгреси и събития ООД:
София 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри 17, бл. 2, ет. 5, офис 9, тел. (02) 987 74 22
Лице за контакт: Даниела Радулова, е-mail: daniela@cmebg.com, тел.: 0896700967

Лични данни

1

Име, фамилия
Институция

Специалност

Адрес за кореспонденция
GSM

E-mail

Данни за фактура
2

Такси правоучастие
Таксата правоучастие включва:

Вид Такса
Лекари
Специализанти



110 лв.



80 лв.






участие в научната програма
делегатски комплект
сертификат за участие
кафе-паузи и коктейл „Добре дошли“

Таксата не включва ДДС, което се начислява. При анулация таксата правоучастие не се възстановява.

Хотелско настаняване

3
Хотел

Вид стая

Хотел Рила ****

Супериор стая

Дата на пристигане:

Единично настаняване


185 лв.

Дата на заминаване:

Двойно настаняване


290 лв.

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 /чл. 86(1) от ЗДДС/.
Цените са валидни само при предварителна резервация, направена към Конгреси и събития ООД. За
гарантиране на резервацията се изисква пълно предплащане на хотелското настаняване.
При анулации до 4 ноември 2020 г. се възстановява платената сума за настаняване, без първа нощувка.
При анулации след 4 ноември и при непристигане се удържат 100% от сумата на заявения престой.
При намален престой, сумата за хотелско настаняване не се възстановява.

4

Транспорт
На 20 ноември е осигурен безплатен транспорт с автобус от София до Боровец за участниците и
лекторите. Тръгване в 17:30 ч. от Храм-паметник Ал. Невски.
Връщането е на 22 ноември, като автобусът ще тръгне от хотел Рила в 13:30 ч.
Автобусът ще може да се използва само от участници, които предварително са направили
заявка за транспорт и са получили потвърждение от Конгреси и събития ООД.
 Желая да ползвам организиран транспорт с автобус от София до Боровец на 20 ноември
 Желая да ползвам организиран транспорт с автобус от Боровец до София на 22 ноември

Дата:_______________

