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Моля попълнете и изпратете на:

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Конгреси и събития ООД, ул. “Фредерик Жолио Кюри” 17,
бл. 2, ет. 5, офис 9, София 1113
E-mail: daniela@cmebg.com,тел: (+359) 896 700 967, Даниела Радуловa

ЛИЧНИ ДАННИ
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Име, презиме, фамилия *
Институция*
Специалност*
Адрес за кореспонденция*
GSM*

E-mail*

Да се попълни от студенти, докторанти и специализанти:
Година на обучение*

Институция на обучение*

Място на специализация*
Полетата обозначени с * са задължителни!
 Съгласна/съгласен съм с приложената Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в
Конгреси и събития ООД.
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ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Период/Вид такса

до 30 юни 2020 г.
от 1 юли до 15 август 2020 г.
след 16 август 2020 г. и на място
еднодневна

Лекари членове на
ДКБ с платен
чл. внос за
2020 г. вкл.





230 лв.
260 лв.
290 лв.
120 лв.

Специализанти,
Лекари Специализанти,
членове на
мед. сестри,
мед. сестри,
ДКБ с
студенти,
студенти,
неплатен чл.
докторанти докторанти членове на ДКБ с
внос за 2020 г.
членове на ДКБ с
неплатен членски
и лекари
платен чл. внос за
внос за 2020 г. и
нечленове на
2020 г. вкл.
нечленове на ДКБ
ДКБ





270 лв.
290 лв.
320 лв.
150 лв.






90 лв.
150 лв.
180 лв.
100 лв.






120 лв.
180 лв.
210 лв.
120 лв.

Таксите включват ДДС.




Членове на ДКБ са лекари, заплатили членския си внос за 2018, 2019 и 2020 г. включително.
Имената на специализантите фигурират в списък, предоставен от ДКБ.
Студентите доказват своя статут с копие от студентската си книжка, заверена за съответната година.
Таксата правоучастие включва:
 участие в конгреса
 достъп до изложбата
 окончателна научна програма
 кафе – паузи
 коктейл „Добре дошли” на 8.10
 конгресна вечеря на 10.10
 сп. „Българска кардиология” с включени резюмета
 делегатски комплект
 сертификат за участие
 обеди

Таксата за еднодневно участие включва:
 участие в конгреса
 достъп до изложбата за деня
 окончателна научна програма
 кафе – паузи за деня
 сертификат за участие
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НАСТАНЯВАНЕ
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Единично
настаняване

Двойно
настаняване

Хотел

Вид стая

Гранд Хотел Пловдив
/4 звезди/

Стандартна стая

 94 лв.

 140 лв.

Лукс стая

 100 лв.

 146 лв.

Единична стая - ИЗЧЕРПАНИ
Студио с две отделни легла ИЗЧЕРПАНИ
Студио със спалня

 65 лв.

ИЗЧЕРПАНИ СТАИ
Парк Хотел Санкт
Петербург
/4 звезди/
Рамада Пловдив
Тримонциум
/4 звезди/
Империал Пловдив
/4 звезди/

 96 лв.

 120 лв.

 96 лв.

 120 лв.

Апартамент

 170 лв.

 190 лв.

Стандартна стая

 102 лв.

 142 лв.

Делукс стая

 130 лв.

 173 лв.

Стандартна стая

 108 лв.

 168 лв.

Делукс стая

 140 лв.

 220 лв.

Марица
/4 звезди/

Стая Роял

 74 лв.

 94 лв.

Стая Делукс

 80 лв.

 100 лв.

ИЗЧЕРПАНИ СТАИ

Студио

 90 лв.

 110 лв.

Норд
/3 звезди/

Стандартна стая

 67 лв.

 76 лв.

Дата
пристигане:
Дата
заминаване:
Брой нощувки:

ИЗЧЕРПАНИ СТАИ
Бих искал/а да бъда настанен/а в двойна стая с:
Цените са на помещение и включват: нощувка, закуска и туристическа такса.
Върху цените не се начислява ДДС /чл. 86, ал. 1 от ЗДДС/.
Хотелската резервация е гарантирана само при пълно предплащане на цялото настаняване.
Всяка промяна/анулация на резервация трябва да бъде изпратена на Конгреси и събития (CMЕ) писмено на
ел. адрес, а не директно на хотела.
Анулационни срокове:
 Анулации на резервации без неустойки се приемат до 12 юни 2020 г.
 При анулации от 12 юни до 14 август 2020 г. се възстановява платената сума за настаняване, без първа
нощувка.
 След 14 август анулации на резервации не се приемат. След тази дата Конгреси и събития не
гарантират възможността за настаняване в конгресните хотели.
 При намален престой, сумата за хотелско настаняване не се възстановява.
Общо /такса + настаняване/......................лв.
4

ПЛАЩАНЕ

Хотелското настаняване може да бъде заплатено с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за
регистрация или по банков път срещу издадена от Конгреси и събития ООД проформа фактура.
Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.
Дата:...................................................

2

