Регистрационен формуляр
Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на регистрационния формуляр
на email на фирмата организатор:
“ Вектра Травел ” ООД - гр. Варна
ул. „Цар Асен“ №11
МОЛ: Радослав Георгиев
Т (мобилен): 0887 919 778
Т (офис): 052 606 971
Email: rado.georgiev@vectratravel.com
Лични данни
Титла:
Име:
Презиме:
Фамилия:
УИН:
Институция:
Адрес:
Град:
Факс:
Телефон:
Мобилен телефон:
E-mail:
Настаняване в хотел „Astor Garden“ 5*, Св. Св. Константин и Елена
https://astorgardenhotel.com/
Нощувки: Моля отбележете в таблицата с „Х“ вида настаняване и нощувките за
съответната дата, посочени в таблицата.

Тип настаняване

Цена на човек

Стандартна стая
/единично настаняване/

196 лв.

145 лв.

Легло в стандартна
двойна стая

128 лв.

111 лв.

Стая с изглед море
/единично настаняване/

213 лв.

153 лв.

Легло в двойна стая
/море/

145 лв.

119 лв.

Стая с изглед басейн
/единично настаняване/

204 лв.

149 лв.

Легло в двойна стая
/басейн/

136 лв.

115 лв

30.09.2022 г

Цена на човек

01.10.2022 г

Посочените по-горе цени са в лева, на човек, на ден, с включен 9% ДДС, туристически
данък и застраховка.

При отбелязване на настаняване в двойна стая допълнете името на придружаващото
Ви лице по-долу!
Двойно настаняване: Моля, да бъда настанен в двойна стая с
..................................................................................................................................................................................

(Моля, посочете име и фамилия на придружаващото Ви лице)
Броят на типовете стаи е ограничен до изчерпване на капацитета.
Изхранване на база All inclusive ultra plus
Дата на пристигане: 30.09.2022
Дата на отпътуване: 02.10.2022
Брой нощувки: 2
Цените за настаняване включват: Wi-Fi, паркинг, сауна, парна баня, фитнес зала,
ползване на вътрешен и външен басейн.
Бонуси:
- 15% отстъпка от предлаганите услуги на “ Aquahouse Termal & Beach ”.
https://aquahouse.bg/
Допълнителна информация:
Данни за фактура за настаняване и такса участие:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Такса участие
Моля, отбележете в таблицата с „Х“ вида на таксата за участие, която ще заплатите.
Заявка за
заплащане на
такса

Късна такса
От 01.09.2022
до 30.09.2022

Участници

Стандартна такса
До 31.08.2022

Членове на БДНХ

300 BGN

350 BGN

Нечленове на БДНХ

330 BGN

380 BGN

Специалисти по здравни грижи,
специализанти, студенти.

170 BGN

200 BGN

Заявка за
заплащане на
такса

Таксата участие е с ДДС и включена Гала вечеря на 01.10.2022 г..
*Стандартна такса – заявена и заплатена в периода преди 31.08.2022 г.
** Късна такса – заявена и заплатена в периода 01.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Гала вечеря:
За придружаващите лица, които не са делегати в конгреса и не заплащат такса участие,
трябва да бъде заплатена цена за Гала вечеря на 01.10.2022 г. - 50 лева.
Заплащане на гала вечеря: Моля, да заплатя гала вечеря на:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Моля, посочете име и фамилия на придружаващото Ви лице)

Регистрация:
Регистрационната такса участие включва:
-Достъп до научни и постерни сесии, фирмени симпозиуми и презентации
-Достъп до медицинската изложба
-Делегатски комплект материали
-Научна програма и сборник
-Изхранване

За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр и да
го изпратите на фирмата организатор на конференцията – „Вектра Травел“
ООД на email: rado.georgiev@vectratravel.com !
Тел.номер за въпроси : 0887 919 778

Плащане
След изпращане на Вашия попълнен формуляр за регистрация на На Вашия имейл
ще получите документ за плащане, който е платим в 7 дневен срок.
При необходимост от издаване на фактура на Юридическо Лице, моля да попълните
данните в регистрационния формуляр !
Залащане на регистрацията и нощувки се извършват чрез банков превод на следната
банкова сметка:
Банка: Райфайзен банк
Бенефициент: ВЕКТРА ТРАВЕЛ ООД
IBAN: BG 44 RZBB 9155 1064 0201 19
BIC: RZBBBGSF
Важно: Като основание за плащането , моля да посочите документа за плащане и
името на титуляра от регистрационния формуляр.
Разходите по банковия трансфер са за сметка на участника.
Плащане на място може да се осъществи само след предварително изпратен
регистрационен формуляр най-късно една седмица преди започване на
мероприятието и по цени за „късна такса“!

Дата:

