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ЛИЧНИ ДАННИ 
 
Име, фамилия 
 
Болница 

Адрес за кореспонденция 
 
Моб. телефон                                                     Е-mail 
 
Специалност 
 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА  

ТАКСА Лекари 
Мед. сестри и 

специализанти 

Ранна такса /до 4 юни/  60 лв.  40 лв. 

Късна такса /след 4 юни и на място/  80 лв.  60 лв. 

Такса за студенти – 20 лв. Таксите не включват ДДС, което се начислява. 

НАСТАНЯВАНЕ 

Хотел     eдинична стая двойна стая Дата на пристигане: 

Кемпински 5*  190 лв.  210 лв. Дата на заминаване: 

Хил 4*   100 лв.  120 лв. Брой нощувки: 

Хемус 3*   62 лв.   84 лв. Бих искал да бъда настанен в двойна 
стая с:  

Цените на хотелското настаняване включват нощувка и закуска. ДДС не се начислява. За гарантиране 
на резервацията се изисква пълно предплащане на хотелското настаняване до 4.06.2014 г. 

При анулация или неявяване таксата правоучастие и сумата за хотелско настаняване не се 
възстановяват.  

Таксата правоучастие и настаняването могат да бъдат заплатени лично в офиса на Международни 
прояви или с банков превод срещу издадена проформа фактура. На място заплащането на таксата 
правоучастие и хотелско настаняване се извършва на Бюро Регистрация в Кемпински хотел Зографски 
– конгресно фоайе, пред зала София 1.     
Дата:           Подпис:  

Моля попълнете и изпратете формата на:    

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

Международни прояви ООД  
ул. Христо Белчев 18, София 1000  
Тел.: (+359 2) 988 80 35 Факс: (+359 2) 980 60 74 
E-mail: denitza@cim.bg  Лице за контакт: г-жа Деница Йонкова 
 
 

Българо-полски медицински форум 

 
4-5 юли 2014 г. 

 
Хотел Кемпински Зографски, гр. София  

Краен срок за изпращане: 
4 юни 2014 г. 
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Таксата правоучастие          
включва: 

• участие в научната         
програма     

• достъп до изложбата  
• делегатски комплект 
• окончателна научна 

програма 
• сертификат за участие 
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