European
Association
for CranioMaxillofacial
Surgery

Сдружение
на оралните и
лицево-челюстни
хирурзи
в България

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
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Регистрационен формуляр

Моля попълнете регистрационната форма и я изпратете на office@tourexpo.bg
Турекспо-Варна АД
Лице за контакт: Веска Илиева, тел.: 052/60 24 17, мобилен: 0888 44 98 09, e-mail: office@tourexpo.bg
Предварителна регистрация за Конгреса е задължителна и независима от заплащането на регистрационна такса.

Лични данни
Име	Презиме
Институция
Град	Адрес
Телефон
Мобилен

Фамилия

e-mail

ТАКСИ УЧАСТИЕ
Регистрационната такса включва:
• Достъп до пленарните и постерни сесии
• Научна програма/Сборник с резюмета
• Достъп до сателитни симпозиуми
• Коктейл „Добре дошли“ на 26 април
и фирмени презентации
• Гала вечеря на 27 април
• Достъп до медицинската изложба
• Кафе паузи
• Делегатски комплект материали
При регистрацията студентите трябва да представят студентска книжка, а специализантите документ, удостоверяващ тяхната специализация.

Настаняване
Посочените цени са с вкл. ДДС.

Дата на пристигане
Дата на заминаване
Брой нощувки
* Желая да бъда настанен в двойна стая с
* Настаняване в двойна е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята.
При настаняване на един човек се заплаща единична стая. Хотелската резервация ще бъде направена
съобразно получената информация от регистрационния формуляр (вид стая, брой нощувки). Тя е валидна само след регистрация и заплащане.

ПЛАЩАНЕ
Плащането се извършва по банков път на сметката на „Турекспо - Варна“ АД:
Сметка в BGN в ОББ АД - Варна, IBAN: BG42 UBBS 7070 1010 0273 09, BIC: UBBS BGSF
Моля като основание за плащане да изпишете: „Такси за конгрес по лицево-челюстна хирургия“ и да посочите името на
участника или номера на проформа-фактурата, получена след направената регистрация. Регистрацията се счита за валидна, след направено плащане в пълен размер на съответната сума за регистрация и настаняване.

Анулации
В случай на анулиране на Вашето участие Регистрационната такса не се възстановява. При анулация на хотелска резервация, направена в писмен вид до 31 март 2018 г. се задържа стойността на първата нощувка.
След тази дата суми не се възстановяват.

Дата

