НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС на
АСОЦИАЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

13 - 14 НОЕМВРИ

Hotel Expo Best Western Sofia

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
За да заявите участието си, моля, попълнете и изпратете формуляра до CIC Ltd. на:
Анна Хорозова, Е: ahorozova@cic.bg

ЛИЧНИ ДАННИ
Титла

Име

Презиме

Фамилия

Институция

УИН

Град

Адрес

Телефон

Е-mail

РЕГИСТРАЦИЯ

Моля, отбележете:

РАННА ТАКСА УЧАСТИЕ

170 лв.

СТАНДАРТНА ТАКСА УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕ

195 лв.

СТАНДАРТНА ТАКСА УЧАСТИЕ НЕЧЛЕНОВЕ

255 лв.

КЪСНА ТАКСА УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕ

265 лв.

КЪСНА ТАКСА УЧАСТИЕ НЕЧЛЕНОВЕ

325 лв.

ТАКСА НА МЯСТО ЧЛЕНОВЕ

345 лв.

ТАКСА НА МЯСТО НЕЧЛЕНОВЕ

395 лв.

ТАКСА СТУДЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ТАКСА ФИРМЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

до 28 февруари 2020 г.

до 5 юни 2020 г.

до 20 октомври 2020 г.

от 21 октомври 2020 г.

95 лв.
265 лв.

Регистрационните такси са в лева и включват ДДС.

Регистрационна такса вкл.:

Достъп до пленарните и постерни сесии
Достъп до сателитни симпозиуми/
фирмени презентации
Достъп до медицинска изложба
Конгресен комплект
Научна програма/Сборник с резюмета
Коктейл „Добре дошли“
Кафе паузи

Регистрационна такса за студенти
и сестри вкл.:

Достъп до пленарните и постерни сесии
Достъп до сателитни симпозиуми/
фирмени презентации
Достъп до медицинската изложба
Конгресен комплект
Кафе паузи

*Членството се доказва чрез представяне на платежно

НАСТАНЯВАНЕ
ХОТЕЛ

ЕДИНИЧНА СТАЯ

ДВОЙНА СТАЯ

ЛЕГЛО В ДВОЙНА СТАЯ

Hotel Expo Best Western Sofia

115 лв.

130 лв.

65 лв.

Metropolitan Hotel Sofia

105 лв.

130 лв.

65 лв.

Резервацията в Hotel Expo Best Western Sofia и в Metropolitan Hotel Sofia е валидна само след заплащане на 100% от стойността
на заявените нощувки.
*Опцията за настаняване „легло в двойна стая“ е възможна само при изрично посочване на името на втория човек в стаята.
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.
Дата на пристигане

Дата на заминаване брой нощувки

бих искал/а да бъда настанен/а в двойна стая с:

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
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: ФИЗИО
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 Hotel Expo Best Western Sofia, което ще бъде на разположение през целия период
на конгреса.

АНУЛАЦИИ
В случай на анулиране на Вашето участие след 31 август 2020 г. регистрационната такса не се възстановява.
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ДАННИ ЗА ФАКТУРА
Моля, отбележете:
Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие:
Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване:

Институция:
МОЛ:

ЕИК:
Регистрация по ДДС: ДА

НЕ

Данъчен адрес:
E-mail за получаване на фактура:

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице, в полето Институция 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.
*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без подпис и печат. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството
и писмо на МФ ГДД №91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да
бъдат заместени с идентификационни шифри.
Данните, попълнени в тази апликационна форма, ще бъдат използвани единствено за целите на този конгрес.
Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.

Дата:

Име и подпис:

