АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ПРОФ. Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ - ИСУЛ

ПРОЛЕТНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги,
С огромно удоволствие бих искала да Ви поканя на предстоящата Пролетна научна
конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“. Събитието
ще се проведе в периода 27–29 март 2020 г. в Хотел „РИУ Правец”, гр. Правец.
Специалисти с дългогодишен опит в областта на оториноларингологията ще имат
възможността да споделят опит, различни идеи и текущи практики в медицината. Участието
в конференцията е повод за комуникация с лектори и колеги, както и общуване в неформална
среда по време на социалните събития.
Научната конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“
2020 година цели да внесе най-съвременната информация към богатия опит на аудиторията.
Основната идея е да сме в крак с тенденциите по света, както и да обединим усилия за
разпространяване на повече професионална информация. Конференцията доказва, че когато
опитът между всички нас бива споделен, резултатите и успехите са все по-продуктивни.
Ще се радвам да се срещнем отново на предстоящото събитие и да го направим незабравимо.
Очаквам ви в Хотел РИУ Правец, гр. Правец.
С уважение,

Проф. д-р Диана Попова
Председател на Организационния комитет
Председател на Асоциацията на лекарите по оториноларингология Проф. д-р Стоян Белинов - ИСУЛ
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:

Проф. д-р Диана Попова
Заместник-председатели:

Доц. д-р Соня Върбанова
Доц. д-р Юлиан Рангачев
Генерален секретар:

Доц. д-р Спиридон Тодоров

ОСНОВНИ ТЕМИ
ОТОЛОГИЯ
РИНОЛОГИЯ
ЛАРИНГОЛОГИЯ
РАЗНИ

ПРОЛЕТНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
27 март 2020
Петък
Пристигане
Настаняване
Регистрация
Вечеря

28 март 2020
Събота
Официално откриване
Научни сесии
Медицинска изложба
Кафе паузи
Работен обяд
Официално закриване
Вечеря

29 март 2020
Неделя
Отпътуване
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УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО

РЕГИСТРАЦИЯ
РАННА ТАКСА

264 лв. до 6 февруари 2020

KЪСНА ТАКСА

292 лв. до 6 март 2020

ТАКСА НА МЯСТО

360 лв. след 6 март 2020

РАННА ТАКСА ЗА
СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

102 лв. до 6 февруари 2020

КЪСНА ТАКСА ЗА
СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

120 лв.

ТАКСА НА МЯСТО ЗА
СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

156 лв. след 6 март 2020

до 6 март 2020

*Регистрационните такси са в лева и не включват ДДС.

Регистрационната такса включва:
Достъп до научни сесии
Достъп до медицинска изложба
Комплект материали

Работен обяд
Вечери
Кафе паузи

За регистрация, моля, попълнете регистрационния формуляр и го изпратете на официалния агент
на конференцията – КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД:

Анна Хорозова
тел.: +359 885 160 883; e-mail: ahorozova@cic.bg

ПРОЛЕТНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
*Опцията за настаняване „легло в двойна стая“ е възможна само при
изрично посочване на името на втория човек в стаята.

хотел РИУ ПРАВЕЦ
Единична стая

140 лв.

Двойна стая

210 лв.

Легло в двойна стая*

105 лв.

Резервацията в хотел РИУ Правец е валидна само след заплащане на 100% от стойността
на заявените нощувки.

Цените за настаняване включват нощувка, закуска, застраховка,
туристическа такса и 9% ДДС.
Хотелската резервация е валидна само след заплащане на съответните
нощувки непосредствено след изпращане на попълнен регистрационен
формуляр.
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ПЛАЩАНЕ
Такса правоучастие и хотелско настаняване могат да бъдат платени:
В офиса на Компания за международни конгреси ООД:
гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова № 2
Чрез банков превод, който да съдържа Вашето име:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: ISUL2020
Получател: Компания за международни конгреси ООД
Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност
на свободни стаи), може да заплатите и на бюрото на Компания за международни
конгреси в хотел „Риу Правец”, което ще бъде на разположение през целия период
на конференцията.

АНУЛАЦИИ
Писмено анулиране на заявената ранна такса е възможно до 13 март 2020 г., като
се възстановява 50% от заплатената сума. За анулации след тази дата, суми не
се възстaновяват.

ПРОЛЕТНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕЗЮМЕТА
Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад. Всички
изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет.
Моля, изпратете вашето резюме на e-mail: ahorozova@cic.bg
Краен срок за изпращане: 28 февруари 2020 г.

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ
На всички регистрирани участници ще бъдат изпратени електронни сертификати
за участие.

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА
КОНФЕРЕНЦИЯТА

София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел: +359 2 892 08 08
e-mail: cic@cic.bg

www.

CIC.bg

