
Моля изпратете формата до 30 март 2012г. на: 
Мeждународни прояви ООД, ул. “Христо Белчев” 18, София 1000

тел: 02/ 988 80 35, факс: 02/ 980 60 74
Даниела Радулова, e-mail: daniela@cim.bg

http://www.cardiobg.com 

ь 

........................................................... ..................................................................

 Име, фамилия ..............................................................................................................................

 Придружаващо лице ........................................................... .........................................................

 Моб. телефон ........................................................... ......................................................E-mail

 Адрес за кореспонденция .......................................................... ......................................................................

 Институция .............................................................................................................................

 Данни за фактура  

ь  

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата включва:

 участие в научната програма  

 достъп до изложбата    

до 30 март 2012 г.

след 30 март 2012 г.

студенти, специализанти 
и мед. сестри

60 лв.

96 лв.

48 лв.

Таксите правоучастие включват 20% ДДС. 

.......................................................... ...........................................................................................................

ЛИЧНИ ДАННИ

 окончателна научна програма    

 делегатски комплект       

  сертификат за участие                    

11 - 13 май 2012 г., к.к. Албена  

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ 

Първична профилактика 
- роля на промените в начина на живот

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ



ь  

хотел 

Фламинго Гранд 

единична стая  двойна стая

100 лв.

Цените са на стая и включват: нощувка,
изхранване на база All Inclusive, курортна такса,
спортни занимания.
Върху цените не се начислява ДДС. 
За гарантиране на резервацията се
изисква пълно предплащане на
хотелското настаняване до 30 март 2012 г. 

Дата на пристигане: Дата на заминаване: Брой нощувки: 

Бих искал/а да бъда настанен/а в двойна стая с:  

АНУЛАЦИИ НА ХОТЕЛСКА РЕЗЕРВАЦИЯ

Промени и анулации на хотелски резервации са възможни до 30 март 2012 г. След тази дата, 
както и при непристигане, се удържат 100% от сумата на заявения престой.     

Таксата правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат заплатени лично в офиса на 
Международни прояви или по банков път срещу издадена от Международни прояви 
проформа фактура. Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца. На 
място заплащането на таксата правоучастие се извършва на Бюро Регистрация, 
разположено във фоайето на х-л Фламинго Гранд. 
Регистрацията започва в 11:00 ч. на 11 май 2012 г.

Дата ......................................................... Подпис .........................................................

НАСТАНЯВАНЕ на база  ALL INCLUSIVE

160 лв.

Лагуна Гардън 84 лв. 130 лв.
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