ПОД ПАТРОНАЖА НА:

ОРГАНИЗАТОР:

ПАРТНЬОРИ:

ГЕНЕРАЛНИ ПАРТНЬОРИ:

THIRD ANNUAL CONFERENCE

ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

INDUSTRY,
ENERGY,
ECOLOGY

ИНДУСТРИЯ,
ЕНЕРГЕТИКА,
ОКОЛНА СРЕДА
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2015

ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,
ЛОКАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ, ДОБРИТЕ РЕШЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
Регистрация и плащане за 1 участник

Регистрация и плащане при двама
и повече участника от организация

100 лева

Срок за регистрация: 8 юни 2015 г.

80 лева

(Цените са без включен ДДС)

Таксата за участие включва: Пакет материали, обяд, кафе-паузи
ЛИЧНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА (попълва се индивидуално за всеки участник)
Име на участник
Фирма
Длъжност
Контакти

Телефон:

Факс:

е-поща:
Адрес за кореспонденция

Пощенски код:

Град:

ул. №:
УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
МОЛ

Иден. № ЗДДС:

Иден. №

Град

Данъчен адрес

ул. №

Пощенски код

Таксата за участие в размер на__________(крайна цена с включен 20 % ДДС) лева ще бъде заплатена по банков път.
Сдружение Средногорие Мед Индустриален Клъстер
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН СЕРДИКА
BG 32UNCR75271061989617
BIC: UNCRBGSF
В ЛЕВА

Забележка:
В основанието за плащане в платежното нареждане
трябва да е ясно посочено името на участника.

Върнете попълнения формуляр на:
е-поща: info@srednogorie.eu

Средногорие Мед Индустриален Клъстер
тел.: 0879 948 479; 0882 617 670
е-поща: info@srednogorie.eu

РЕГИСТРАЦИОННА ПРОЦЕДУРА
Потвърждение
За присъствие на събитието е необходимо
да попълните регистрационна форма, която
представлява договор за участие. Потвърждение
на вашата заявка за участие ще получите на
посочените от вас е-поща или телефон.

Условия за регистрация
Броят на участниците в събитието е ограничен.
Регистрации по телефона ще се потвърждават
при получаване на попълнена регистрационна
форма. Данните от регистрационната форма могат
да бъдат разпространявани сред участниците в
събитието.

Опровержение
Организаторите на събитието ще направят
всичко възможно да гарантират изпълнението
на програмата, както е посочена. Въпреки това
организаторите си запазват правото да променят
лекторите, програмата, времето и мястото на
събитието или да го отменят, ако обстоятелствата
го налагат. Организаторите на събитието и
неговите партньори не поемат отговорност за
нематериални загуби, причинени от възникнали
такива промени или отмяна.

