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Скъпи колеги и приятели,

С голямо удоволствие бихме искали за поредна година да Ви поканим да 
станете част от утвърдената MedicRON Rheumatology & Oncology & 
Neurology 2020. Тя ще се проведе в периода 3 – 6 декември 2020 г., Гранд 
Хотел Пловдив, гр. Пловдив, който ежегодно гостоприемно е домакин на 
събитието.

Началото на новото десетилетие е повод за повече ентусиазъм и 
енергия във всяка една сфера, но и година, в която за пети пореден път 
реализираме успешно организацията на MedicRON. Името се е превърнало 
в нарицателно за обединение и сплотяване на специалисти от трите 
специалности ревматология, онкология и неврология. Затова всяка година 
провеждането на събитието става по – успешно и запомнящо се, защото 
се създават нови приятелства и всички заедно обединяваме усилия, за да 
направим практиката ни полезна и насочена към пациентите.

Очакваме ви и този декември, за да проследим напредъка в трите 
специалности и като повече от познати и колеги да поставим началото 
на научния преход през следващото деситилетие.

С уважение,

Акад. Ив. Миланов /Българско дружество по неврология/

Проф. Г. Куртева /Образователна академия по онкология/

Проф. Р. Рашков /Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”/
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
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3 декември
четвъртък

5 декември
събота

4 декември
петък

6 декември
неделя

Пристигане 
Настаняване
Регистрация 

Официално откриване 
Научни сесии 

Медицинска изложба 
Кафе пауза 

Вечеря

Научни сесии 
Кафе пауза

Медицинска изложба
Сестринска сесия 

Обяд
Сесия “Така не” 

Вечеря

Научни сесии 
Кафе пауза 

Медицинска изложба 
Обяд

Научни сесии

Научни сесии 
Медицинска изложба 
Официално закриване

Отпътуване



За регистрация и настаняване, моля посетете:
http://reg.cic-pco.com/medicron2020

 
Лице за контакт: 

Елвира Андреева - CIC Ltd. Тел.: 02/892 08 08; E-mail: eandreeva@cic.bg

Регистрационната такса включва:

Участие в пленарни сесии

Електронен сертификат

Достъп до медицинска изложба

Делегатски комплект

РЕГИСТРАЦИЯ
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РАННА
ТАКСА

ТАКСА ЗА
МЕДИЦИНСКИ

СЕСТРИ

КЪСНА
ТАКСА

240 лв.

120 лв.

300 лв.
ДО 
24 август 2020 г.

СЛЕД 
24 август 2020 г. / 
на място

Кафе паузи

Обяд

Вечеря на 3 декември

Вечеря на 5 декември



НАСТАНЯВАНЕ

ПЛАЩАНИЕ И АНУЛАЦИИ

За регистрация и настаняване, моля посетете:
http://reg.cic-pco.com/medicron2020 

хотел/вид стая* единична стая двойна стая

Гранд хотел Пловдив 130 лв. 174 лв.

Посочените цени включват: нощувка със закуска
Посочените цени са без ДДС

* Хотелската резервация е валидна само след заплащане на депозит първа нощувка.

Такса правоучастие и депозит първа нощувка могат да бъдат платени:

В офиса на CIC Ltd.:

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванoва №2

Чрез банков превод на: 

Банка- УниКредиБулбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
„Компания за международни конгреси“ ООД

Моля, отбележете в платежното нареждане кода на събитието:
“MEDICRON 2020“.

При анулации на регистрационна такса и хотелски резервации в писмен 
вид до 24 август 2020 г. се възстановяват 70% от заплатените суми. 

При анулации след 24 август 2020 г. суми не се възстановяват.



24 август 2020

Краен срок за ранна регистрация

24 август 2020

Краен срок за анулации

3 декември 2020

Официално откриване и вечеря 

5 декември 2020

Вечеря

6 декември 2020

Официално закриване

ВАЖНИ ДАТИ
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КОНТАКТИ
ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА СЪБИТИЕТО

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

www.CIC.bg


