Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да Ви поканя на предстоящата Национална конференция
по ревматология, която ще се проведе в периода 29 септември – 02 октомври
2022 г., в хотел „Интернационал“, к.к. Златни пясъци. Ще имаме възможност
отново да обменим опит и знания, като подготвената научна програма ще
обхване актуални теми, a специализираната изложба ще ни запознае с всички
новости в областта. За трета поредна година ще се проведат практически
насочени обучения по капиляроскопия, мускулоскелетна ултрасонография,
микроскопско изследване на кристали и образно изследване на аксиален скелет.
Поставяйки здравето и безопасността на всички нас на първо място, бих
искал да Ви уверя, че конференцията ще се проведе при спазване на всички
мерки за безопасност. Вярвам, че заедно ще превърнем и тази конференция в
успешна.
От мое име и от името на Организационния комитет на Националната
конференция по ревматология ще Ви очаквам в к.к Златни пясъци!
С уважение,

Проф. Д-р Румен Стоилов
Председател на Организационния комитет
Председател на Българско дружество по ревматология
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Регистрация
За online регистрация и резервация за настаняване, моля посетете:
http://hm.cic-pco.com/rheumatology2022/

РЕГИСТРАЦИОННИ
ТАКСИ

РАННА ТАКСА
до 29 юли 2022 г.

КЪСНА ТАКСА
след 29 юли 2022 г.

589 лв.

689 лв.

В случай, че се промени формата на събитието в хибридна или
онлайн форма, Вашата такса остава валидна.

Настаняване
ХОТЕЛ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ЕДИНИЧНА
СТАЯ

ДВОЙНА
СТАЯ

224 лв.

266 лв.

Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на второ лице в стаята.
Цените за настаняване включват нощувка, закуска, интернет, застраховка,
туристическа такса и ДДС.

Плащане
Моля направете Вашия избор за такса и настаняване, като ги отбележите в online
регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от
фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането на регистрационнaтa таксa бихте могли да направите 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: РЕВМАТОЛОГИЯ 2022
Получател: Компания за международни конгреси ЕООД
Балансови плащания може да заплатите на бюрото на Компания за международни
конгреси в хотел Интернационал, което ще бъде на разположение през целия период
на Конференция.

Краен срок за изпращане на резюмета:

10 август 2022 г.

Изисквания
• Резюмета се изпращат в електронен вид на адрес: rheumatology2022@cic.bg
• Резюмето не трябва да надхвърля повече от 300 думи, шрифт Times New Roman,
големина 12, междуредие 1,5.
• Резюметата трябва да бъдат представени на български и английски език.
• Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето.
• Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ.
• Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
• Максималният авторски колектив следва да бъде до 8 автори.
• Задължително е посочването на кореспондиращ автор в текста на e-mail-a и
възможности за контакт - клиника, болница, пощенски код, град, държава; e-mail;
телефон.
• Задължително е изписването на точните наименования на институцията, в
която работи всеки от авторите, в поредността - клиника, болница, град, държава.
• За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата
им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби.
• Моля подчертайте името на автора, който ще представи на място доклада
или постера.
Всички изпратени резюмета ще бъдат рагледани от Научния комитет на
Събитието. Авторите трябва да имат готовност да представят своята
разработка в рамките на 12 минути експозе и 3 минути за дискусия. Резюметата
на всички останали автори ще бъдат представени в постерна сесия. Авторите ще
получат потвърждение дали резюмето е прието за устна презентация или постер
по e-mail, на електронния адрес, от който е изпратено.
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