XIV-ти КОНГРЕС ПО ПЕДИАТРИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ХОТЕЛ РИЛА – БОРОВЕЦ, 27-30.09.2018
РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
http://pediatria-bg.eu/ или
изпратете като на: E-mail: pediatria@corporate-events.bg или Факс: (+359 2) 983 33 22
МОЛЯ попълнете в активен линк на сайта на

ЛИЧНИ ДАННИ *
Име и фамилия, Титла *
Институция, Длъжност *
Адрес за кореспонденция
Мобилен телефон/E-mail: *

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ *
ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ *
Ранна до 15.07.2018г.
Късна до 24.08.2018г.

Лекари
8 лв.
40 лв.

Медицински
сестри и студенти
0 лв.
60 лв.
сестри и студенти

Регистрация след 24.08 или на място
Лекари - членове на БПА, платили членски внос за 2015, 2016, 2017 години
и специализанти* ползват 40% отстъпка от таксите.
*Специализантите прилагат към регистрационния формуляр документ,
удостоверяващ статута им.
Таксата правоучастие включва:
 Достъп до научните сесии, фирмените симпозиуми и презентации,
медицинската изложба и електронна постерната сесия
 Делегатски комплект, CD с резюмета
 Програма на Конгреса
 Сертификат за участие
 Коктейл за Закриване с програма
 Кафе паузи
При анулиране таксата правоучастие не се възстановява.

НАСТАНЯВАНЕ
Пакети хотел Рила 4*

*

27-30.09.2018г.
Единична стая

Доплащане двойна
стая*

Стандарт

Супериор

Стандарт

Супериор

3 нощувки

300 лв.

375 лв.

180 лв.

213 лв.

2 нощувки

216 лв.

267 лв.

138 лв.

176 лв.

*Дата на пристигане_______ Дата на заминаване*________ Брой нощувки*___
Желая да бъда настанен в двойна стая с: ______________________________*
*Задължително е да посочите името на второто лице

Цените за настаняване са на стая и включват:
При 3 нощувки – 3 закуски, 2 обяда на 28 и 29.09, 3 вечери
При 2 нощувки – 2 закуски, 2 обяда на 28 и 29.09, 2 вечери
Паркинг до изчерпване на местата, застраховка, туристическа такса.
Цените са валидни само при заявени минимум 2 нощувки в периода 27.0930.09.2018г. и за допълнителни нощувки в периода 25-27.09 и 30.0902.10.2018г.
Резервация за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на
регистрационен формуляр и заплащане на пълната сума за настаняването.
ОБЩА СУМА ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

_______________________ЛВ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ *
Коктейл за Закриване за придружаващи лица (не делегати) *

37 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВЕНИТЕ УСЛУГИ: ___________ ___ЛЕВА
ПЛАЩАНЕ
Всички заявки се считат за валидни само след пълно плащане на сумите по
регистрационния формуляр. Предварителни резервации без плащане няма да
се обработват. След получаване на плащането ще получите писмено
потвърждение на Вашата резервация.
ПЛАЩАНЕ:
Плащания на такса правоучастие и суми за настанявания могат да бъдат
платени:
 в офиса на Александър Тур Къмпани ООД: София 1202, ул. Поп Богомил
44
 Чрез банков превод на:
Банка: ОББ АД Клон Мария Луиза
IBAN BG16UBBS84231010073515




ВIС: UBBSBGSF
Бенефициент: Александър Тур Къмпани ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане името на участника, както и
кода на конгреса: "PEDIATRIA" като основание за плащане.
Моля не превеждайте суми без да сте се регистрирали или уведомили
за Вашето участие чрез емайл или телефон

ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО:
По изключение и само при възможност сума за настаняване и/или късна
регистрационна такса, може да се заплати на място, непосредствено при
Вашата регистрация на регистрационното бюро на Александър Тур в хотел
Рила. В този случай получаването на делегатски комплект и настаняването не
са гарантирани.
ФАКТУРИ
Моля отбележете:

ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Фирма
Булстат
ИН по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес
*E-mail за получаване на фактура
Ако желаете фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето „Фирма" попълнете име, презиме н
фамилия по документ за самоличност, а в полето „Данъчен адрес", адрес по документ за самоличност. В
случай на непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Александър Тур Къмпани ООД издава
фактура на името на платеца. Моля не превеждате суми без да сте се регистрирали и уведомили за Вашето
участие.
Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие.
Александър Тур Къмпани ООД е регистрирана като администратор на лични ранни – Удостоверение
№0053745/23.03.2009г.

АНУЛАЦИИ
 В случай на анулиране на Вашето участие в писмен вид до 24.08.2018г.
се възстановява пълната сума без такса правоучастие.
 В случай на анулиране на Вашето участие в писмен вид между 25.08 и
12.09.2018г. се начислява неустойка в размер на 2 нощувки и такса
правоучастие.
 След 13.09.2015г. или в случай на непристигане суми не се
възстановяват.

