Зимно училище за специализанти по
кардиология
22 - 25 март 2018 г.
Гранд Хотел Банско, к.к. Банско

Дружество
на кардиолозите
в България

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Име и фамилия на специализанта/докторанта по кардиология

Институция, провеждаща специaлизацията
Актуална месторабота
Година на зачисление на специализация _____________________________________________________
Година на завършване на специализацията___________________________________________________
Мобилен телефон

Е-mail

Данни за фактура (задължителни при плащане по банков път)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таксата правоучастие включва:
ТАКСА
ПРАВОУЧАСТИЕ

Ранна такса
Платима до 23
февруари 2018

Късна такса
От 24.02.2018 до
20.03.2018

 54 лв.

 96 лв.

Членове на ДКБ

 84 лв

Нечленове на ДКБ

 125 лв.




участие в научната програма
делегатски комплект
 сертификат за участие

кафе-паузи и протоколни прояви
Таксата правоучастие включва ДДС.
*Таксата за членове на ДКБ, се отнася за
платилите към датата на регистрацията
членския си внос в ДКБ за 2018 г.
включително.

Краен срок за плащане на ранна такса за участие – 23 февруари 2018 г.
Краен срок за плащане на късна такса за участие – 20 март 2018 г.

Бюро Регистрация ще бъде разположено в ляво от рецепцията на хотела.
Регистрацията започва от 11:00 ч. на 22 март 2018 г.
НАСТАНЯВАНЕ В ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО

Единична стая на база НВ
Легло в двойна стая на база НВ

 88 лв.
 58 лв.

Дата на пристигане:........... Дата на заминаване:.............. Брой нощувки:........
Желая да бъда настанен в двойна стая с:
Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един
човек се заплаща единична стая.
Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на онлайн регистрационен формуляр на
адрес http://reg.eventdesignbg.com/zu2018/ и заплащане на депозит първа нощувка.
Цените на настаняване включват: нощувка, курортна такса, закуска, вечеря на шведска маса, ползване на SPA
център и басейн, WI-FI и ДДС.
Подпис:......................
За информация:
Ивент Дизайн ООД, ул. Св. Седмочисленици 9, София 1421
E-mail: office@eventdesignbg.com
тел: 02/ 950 26 66 моб. тел.: 0884/665226
лице за контакт: Лучия Кроснева

Банкова сметка за плащане на суми в лева:
Ивент Дизайн ООД
IBAN: BG43UNCR70001520862296
BIC: UNCRBGSF

