IV Национален конгрес по
кардиостимулация и електрофизиология
29 септември - 1 октомври 2017
хотел Рамада, София

Съсловно сдружение по
кардиостимулация и
електрофизиология в
България

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Моля попълнете и изпратете на:
Конгреси и събития ООД, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 3, офис 19, София 1000
E-mail: denitza@cmebg.com
тел. (02) 9877 422, 0896 700 952
Лице за контакт: Деница Йонкова

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

Име и фамилия, титла
Институция, длъжност
Адрес за кореспонденция
Моб. тел.:

E-mail:

Данни за фактура
ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ

Ранна такса
/до 11 август/

Късна такса
/след 11 август и на място/

Членове ССКЕ*

60 лв.

80 лв.

Лекари, нечленове на ССКЕ

80 лв.

100 лв.

Сестри и специализанти

40 лв.

60 лв.

Еднодневна такса

50 лв.

50 лв.

Такса

*Редовен член на ССКЕ е лекар, заплатил членския си внос за 2017 г. включително,
към датата на регистрацията.
Членски внос може да се заплати по банковата сметка на ССКЕ, която Конгреси и
събития ще Ви предоставят при поискване.
За въпроси относно дължим членски внос: д-р Милен Предовски, milpred@abv.bg

Таксите
правоучастие
включват:
 участие
в
научната
програма
 достъп до изложбата
 делегатски комплект
 сертификат за участие
 кафе-паузи
 наздравица
за
Добре
дошли на 29 септември
 обяд на 30 септември
Таксите
правоучастие
не
включват 20% ДДС, което се
начислява.
В случай на неявяване таксата
правоучастие
не
се
възстановява.

НАСТАНЯВАНЕ

Единична стая

Двойна стая

Стандарт

Цените са на помещение и включват: нощувка,
закуска, туристическа такса.

90 лв.

120 лв.

Бизнес

132 лв.

158 лв.

Върху цените не се начислява ДДС, съгласно чл. 86(1)
от ЗДДС.

Хотел Рамада ****

Пристигане:

Заминаване:

Бр. нощувки:

Желая да бъда настанен в двойна стая с:

За гарантиране на резервацията се изисква пълно
предплащане на хотелското настаняване до 1
септември 2017 г.
При анулации след 1 септември 2017 г. суми за
хотелско настаняване не се възстановяват.

ЗАПЛАЩАНЕ

Таксата правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат заплатени лично в офиса на Конгреси и събития
или с банков превод срещу предварително издадена проформа-фактура. На място заплащането на такса
правоучастие се извършва на Бюро Регистрация в хотел Рамада - конгресно фоайе.
Дата:

Подпис:

