ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС на
АСОЦИАЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

11 - 12 СЕПТЕМВРИ

ПАРК ХОТЕЛ ВИТОША

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
За да заявите участието си, моля, попълнете и изпратете формуляра до CIC Ltd. на:
Делия Деянова, Е: ddeyanova@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 11 юни 2021

до 31 юли 2021

до 1 септември 2021

след 1 септември 2021

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
При възникнали въпроси, моля свържете се с
Компания за международни конгреси ООД:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Делия Деянова
Координатор проекти
тел.: 0882 128 714
е-mail: ddeyanova@cic.bg

ПЛАЩАНЕ
Моля, направете Вашият избор за такса и хотелско настаняване като попълните
регистрационния формуляр и го изпратете на е-mail: ddeyanova@cic.bg.
Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор - CIC Ltd.
Заплащането бихте могли да направите по изготвена от CIC Ltd. проформа-фактура, която ще
бъде изпратена на посочения от Вас е-mail адрес.

ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС на
АСОЦИАЦИЯТА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

11 - 12 СЕПТЕМВРИ

ПАРК ХОТЕЛ ВИТОША

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:

