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ПРОЛЕТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ:

„СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ В ЛЕЧЕНИЕТО
НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО“
АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ПРОФ. Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ - ИСУЛ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

2016

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр и го изпратете на официалния агент на събитието:
Компания за международни конгреси ООД - София, 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2,
тел. 02/892 08 08, факс: 02 / 892 08 00, e-mail: ung2016conf@cic.bg, website: www.cic.bg

ЛИЧНИ ДАННИ
Титла

Име

Презиме

Фамилия

Институция

УИН

Адрес

Факс

Град

Телефон

Мобилен телефон

E-mail

РЕГИСТРАЦИЯ
За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр и да го изпратите на Официалния
агент на Kонференцията - CIC Ltd:
Адрес:
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
E-mail:
ung2016conf@cic.bg
Fax:
+359 2 892 08 00
Ранна такса

До 16 февруари 2016 г.

220 лв.

Късна такса

След 16 февруари 2016 г.

270 лв.

Такса на място

След 16 март 2016 г.

320 лв.

Ранна такса за студенти, специализанти

До 16 февруари 2016 г.

95 лв.

Късна такса за студенти, специализанти

След 16 февруари 2016 г.

115 лв.

Такса на място за студенти, специализанти

След 16 март 2016 г.

145 лв.

РЕГИСТРАЦИОННАTA ТАКСА ВКЛЮЧВА:
- Достъп до научните сесии, сателитни симпозиуми
- Достъп до медицинската изложба
- Делегатски комплект
- Научна програма

- Коктейл „Добре дошли“
- Официална вечеря
- Работен обяд
- Кафе-паузи

АНУЛАЦИИ
Писмено анулиране на заявената ранна такса е възможно до 22 февруари 2016 г.,при възстановяване на
50% от изплатената сума.
За анулации след 22 февруари, суми не се възстановяват.

НАСТАНЯВАНЕ
ХОТЕЛ

Единична
стандартна стая

Интерхотел Сандански

Двойна
стандартна стая

90 лв

134 лв

Единична
лукс стая

Двойна
лукс стая

120 лв

152 лв

Настаняването на участниците се заявява чрез попълване на регистрационния формуляр и изпращането му до
официален агент на Конференцията - CIC Ltd. Резервация на стаята е валидна след получаване на писмено
потвърждение от страна на CIC Ltd.
Дата на пристигане

Дата на заминаване

Брой нощувки

Желая да бъда настанен в двойна стая с z

ПЛАЩАНЕ
Такса правоучастие и депозит първа нощувка можете да заплатите:
Предварително:
На място:
- В офиса на CIC Ltd.
Такса правоучастие на място може да заплатите при
- Чрез банков превод на:
регистрация на бюрото на CIC Ltd. в деня на
Банка: Уникредит Булбанк АД
откриването - 25 март 2016 г. в Интерхотел Сандански.
Клон: Света София
BIC:
UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Компания за международни конгреси ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане,
Вашето име, както и кода на събитието „UNG2016CONF“

ФАКТУРИ
Фирма
ЕИК

Регистрация по ДДС

ДА

НЕ

МОЛ
Данъчен адрес

*E-mail за получаване на фактура
Ако желаете фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и
фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес - адрес по
документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания за
международни конгреси ООД не носи отговорност за издаване на фактура.
Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. Компания
за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.
*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл.7 от Закона за
счетоводството и писмо на МФ ГДД №91-00-46 от 25.03.2002 г., печат не е задължителен реквизит на фактурата, а
подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.
Дата

Подпис

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА КОНГРЕСА

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ
КОНГРЕСИ
Тел: 02/892 08 08; 09 до 79
Факс: 02 / 892 08 00
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
ung2016conf@cic.bg
www.cic.bg

