
Зимно училище за специализанти по Кардиология 
28-31 март 2019 г., х-л Астера и х-л Лион, гр. Банско

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
За Ваше улеснение, моля натиснете върху долния линк и попълнете формата си за участие онлайн. Благодарим Ви! 

Име, презиме и фамилия на специализанта/докторанта по кардиология: 

Институция, провеждаща специализацията: 

Актуална месторабота:  

Година на зачисление на специализация: 

Година на завършване на специализацията: 

Мобилен телефон: Е-mail: 

Данни за фактура:  

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА СЪБИТИЕТО, ЦЕНА ЗА ЕДНО ЛИЦЕ: 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ РАННА ТАКСА 
до 25.02.2019 

КЪСНА ТАКСА 
след 26.02.2019 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКБ* 60 лева 100 лева 

НЕЧЛЕНОВЕ НА ДКБ 90 лева 130 лева 

Таксата правоучастие включва: участие в научната програма за целия период на училището; делегатски комплект; 
сертификат за участие; кафе-паузи и протоколни прояви; 20% ДДС.  
*Таксата за членове на ДКБ, се отнася за платилите към датата на регистрацията членския си внос към ДКБ за 2019 г.
Краен срок за плащане на ранна такса участие: до 25 февруари 2019 г.; късна такса за участие: до 26 март 2019 г.
Бюро Регистрация ще бъде разположено във фоайе пред зала в сградата срещу рецепцията на хотел Астера. 
Регистрацията започва от 11:00 ч. на 28 март 2019 г. 

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ЛИОН 4* БАНСКО, ЦЕНА ЗА НОЩУВКА 

ТИП СТАЯ ЦЕНА НА ВЕЧЕР 

Единична стая на база закуска и вечеря 82 лева на вечер 

Легло в двойна стая на база закуска и вечеря 65 лева на вечер 
Второто лице в стаята е: 

Цените на настаняване включват: нощувка, закуска, вечеря, ползване на интернет, такси. 

Дата на пристигане: Дата на напускане:

Минимален брой нощувки: 2 
Срок за плащане: необходимо е заплащане на депозит в размер на 50% за заявените нощувки по банков път или в 
офиса на Юзит Калърс до 01 март 2019 г. Пълно плащане следва да се извърши до 14 март 2019 г. 

Банкова сметка в лева: BG29RZBB91551061022313, BIC: RZBBBGSF 

За информация: Лили Банчева 
Юзит Калърс България ООД, бул. Васил Левски 35, София 1142 
E-mail: lili.bancheva@usitcolours.bg; тел: 0883 489 815

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

или попълнете информацията в долните полета, след което запазете файла и го изпратете до: 
lili.bancheva@usitcolours.bg

https://usitcolours.bg/bg/hoteli-pochivki/registracija-zu-bansko-2019/442/m
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