
 

 

 
  

                                                                                                                      с образователен грант от                                                                                 
                                                                                                                       

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФФФОООРРРМММААА   ЗЗЗААА   РРРЕЕЕГГГИИИСССТТТРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

Име и фамилия        
 

Университет 
 

Институция, провеждаща практическото обучение          
                                                                                                                           
Адрес за кореспонденция 
 
Мобилен телефон                                                     Е-mail 

   
ТТТАААКККСССААА   ПППРРРАААВВВОООУУУЧЧЧАААСССТТТИИИЕЕЕ   

   
   
   
   

 

  до 1 февруари 2012 г.  
  

 60 лв. 
 

 

 след 1 февруари 2012 г.  
           

96 лв. 

 

Таксата правоучастие включва ДДС.                                                                                           
Таксата може да бъде заплатена лично в офиса на Международни прояви (София, ул. Хр. Белчев 18) 
или с банков превод срещу проформа фактура, издадена от Международни прояви след получаването 
на попълнена Форма за регистрация. Бюро Регистрация ще бъде разположено във фоайето пред зала 
България на хотел Самоков. Регистрацията започва от  10:00 ч. на 15 март. 

НННАААСССТТТАААНННЯЯЯВВВАААНННЕЕЕ  

Хотели 3* и 4* 

в к.к. Боровец 

 

Дата на пристигане:............   Дата на заминаване:..............   

Брой нощувки: ......... 

Желая да бъда настанен в двойна стая с:   

ДКБ поема разходите по настаняването на специализантите в стаи по двама души за три нощувки       
(15-18.03) на база полупансион (закуска и вечеря). Ще бъдат настанени само специализанти, които 
предварително са изпратили попълнена Форма за регистрация и са заплатили такса правоучастие. ДКБ 
не поема ангажимент за осигуряване на хотелско настаняване на участници, които не са заплатили 
таксата си. Настаняването в хотелите в к.к. Боровец ще се извършва по реда на получаването на 
попълнена Форма за регистрация и заплатена такса правоучастие. До 8.03 ще получите на посочения 
от Вас ел. адрес уведомление в кой хотел ще бъдете настанени.        

  ТТТРРРАААНННСССПППОООРРРТТТ  

За участниците е осигурен безплатен транспорт с автобус от София /пл. Ал. Невски/ до Боровец на 
15 март /тръгване в 11:00 ч./ и от Боровец до София на 18 март /тръгване в 14:00 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 15 март 

 Желая да ползвам организиран транспорт с автобус от Боровец до София на 18 март   

 

 Дата:......................                                           Подпис:........................................... 
 
 
 

МММОООЛЛЛЯЯЯ   ПППОООПППЪЪЪЛЛЛНННЕЕЕТТТЕЕЕ   ИИИ    ИИИЗЗЗПППРРРАААТТТЕЕЕТТТЕЕЕ   ДДДООО    111   ФФФЕЕЕВВВРРРУУУАААРРРИИИ   222000111222   ГГГ...   НННААА:::   
Международни прояви ООД, ул. “Христо Белчев” 18, София 1000 
E-mail: daniela@cim.bg ; cim@cim.bg или по факс: (02) 980 60 74 

тел. 02 988 80 35, 0896 700 967, лице за контакт: Даниела Радулова 
 
 

 

Таксата правоучастие включва: 

• участие в научната програма     
• делегатски комплект 
• сертификат за участие 
• кафе-паузи 
      

 

Дружество 
на кардиолозите 
в България 

ЗЗииммнноо  ууччииллиищщее    
ззаа  ссппееццииааллииззааннттии  ппоо  ккааррддииооллооггиияя    

    

1155--1188  ммаарртт  22001122  гг..  
хх..  ССааммооккоовв,,  кк..кк..  ББооррооввеецц 
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