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Дружество на
кардиолозите

в България

Сдружение на специалисти
по ехокардиография

Варна-Ехо

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ЛИЧНИ ДАННИЛИЧНИ ДАННИ

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСАРЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

ТАКСА

Ранна такса
/до .09/21
Ранна такса
/до .09/21

Късна такса
/след .09
и на място/

21
Късна такса
/след .09
и на място/

21 150 лв.

Хотел единична стая (море) двойна стая (море)

Ривиера Бийч 5*, Ваканционен клуб Ривиера

Цената включва: нощувка, закуска, ползване на фитнес зала, сейф, интернет и паркинг.

Резервация за хотел се прави индивидуално на тел: 052 386 707 или на e-mail:
Ваканционен клуб Ривиера, гр. Варна най-късно до 1 .09.2013 г. Заплащането се извършва предварително,

преди настаняване, срещу редовно издадена от хотела проформа фактура.
5

info@rivierabulgaria.com

Моля, попълнете и изпратете формата на:
Международни прояви ООД, ул. “Христо Белчев” 18, София 1000

e-mail: факс 02/ 9806074
тел.: 02/988 80 35, 089 7 , Деница Йонкова5 37 820

d @cim.bgenitza

Дата: Подпис:

120 лв.

80 лв. 110 лв.

30 лв.

50 лв.

Лекари
Студенти

и медицински
сестри

Студенти
и медицински

сестри

НАСТАНЯВАНЕ

Такса правоучастие се заплаща на Международни прояви: по банков път, срещу предварително
издадена проформа фактура с банковите детайли, или в офиса на Международни прояви.
Такса правоучастие се заплаща на Международни прояви: по банков път, срещу предварително
издадена проформа фактура с банковите детайли, или в офиса на Международни прояви.

Таксата не включва ДДС, което се начислява.Таксата не включва ДДС, което се начислява.

участие в научната програма

достъп до изложбата

наздравица за „Добре дошли“ на 11.10.13

кафе-паузи

обяд на 12.10.13

вечеря на 12.10.13

окончателна научна програма
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-

-

-

-

-

-

-

-
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Таксата включва:Таксата включва:

Име, фамилия

Институция

Адрес

Мобилен телефонМобилен телефон

Е-mail

Специалност

Краен срок: септември 2013 г.21

11 - 13 октомври 2013 г.
хотел Ривиера Бийч, в.к. Ривиера, Варна

За практическия курс записването става на място на принципа: първи заявили, първи
записани, тъй като местата са ограничени.
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