НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

6-9 декември 2018 г.
Гранд Хотел Пловдив,
гр. Пловдив

Българско Дружество
по Неврология

Образователна Академия по
Онкология

Клиника по ревматология
към УМБАЛ
„Свети Иван Рилски“

Уважаеми колеги,
За нас е огромна чест и удоволствие да Ви поканим на предстоящата
конференция MedicRON Rheumatology & Oncology & Neurology Conference ,
която ще се проведе в периода 6-9 декември 2018 г., в Гранд Хотел Пловдив, гр.
Пловдив.
Конференцията обединява усилията на специалисти в областите
Ревматология, Онкология и Неврология от цялата страна, които за четвърта
поредна година ще имат възможността да споделят ценен опит, идеи и
иновационни практики в медицината.
Днес ние вярваме, че предстоящата MedicRON Rheumatology & Oncology &
Neurology Conference ще се превърне в незаменимо поле за обмяна на
контакти и сме убедени, че ще даде сигурен напредък в различни насоки в
медицината, благодарение на високото си научно ниво.

MedicRON Rheumatology & Oncology & Neurology Conference има за цел
повишаване степента на квалификация на всички участници, като основната
идея е да обединим усилия за разпространяване на повече информация и
подобряване на практиката ни в бъдеще.
Ще Ви очакваме в град Пловдив, за да станем заедно част от предстоящата
конференция, превърнала се в значимо, ежегодно и научно събитие.
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“/

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
6 декември 2018г.
Пристигане и настаняване
Регистрация
Официално откриване
Научни сесии

Медицинска изложба
Кафе пауза

7 декември 2018г.
Научни сесии
Кафе паузи
Медицинска изложба

Обяд
Научни сесии

Вечеря
8 декември 2018г.
Научни сесии
Кафе паузи
Медицинска изложба
Сестринска сесия

Обяд
Сесия „Така не“

Вечеря

9 декември 2018г.
Научни сесии
Медицинска изложба

Официално закриване
Отпътуване

РЕГИСТРАЦИЯ
Ранна такса
до 24 август 2018 г.

Късна такса
след 24 август 2018 г. /
на място

Такса за медицински
сестри

200 лв.

260 лв.

100 лв.

Регистрационната такса включва:
Участие в пленарни сесии
Електронен сертификат
Достъп до медицинска изложба
Делегатски комплект

Кафе паузи
Обяд
Вечеря на 6 декември
Вечеря на 8 декември

За регистрация и настаняване, моля посетете :
http://reg.cic-pco.com/medicron2018

НАСТАНЯВАНЕ

Хотел/вид стая*

Единична
стая

Двойна
стая

Гранд Хотел
Пловдив

120 лв.

172 лв.

Хотел Марица

79 лв.

Посочените цени
включват:
нощувка и закуска

88 лв.

*

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

За регистрация и настаняване, моля посетете:
http://reg.cic-pco.com/medicron2018

ПЛАЩАНЕ
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
Клон: Батенберг
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
“Компания за международни конгреси“ ООД

Моля, отбележете в платежното нареждане кода на конференцията “MEDICRON
2018“.
При анулации на регистрационна такса и хотелски резервации в писмен вид до 24
август 2018 г. се възстановяват 70% от заплатените суми. При анулации след 24 август
2018 г. суми не се възстановяват.

ВАЖНИ ДАТИ И КОНТАКТИ
24 август

2018 г.

Краен срок за ранна регистрация

24 август

2018 г.

Краен срок за анулации

6 декември 2018 г.

Официално откриване

6 декември 2018 г.

Вечеря

8 декември 2018 г.

Вечеря

9 декември 2018 г.

Официално закриване

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ

Компания за международни конгреси –
CIC Ltd.
Тел: 02/892 08 08 до 79
Факс: 02/892 08 00
Адрес: София 1700, кв. Витоша, ул. Леа
Иванова 2
E-mail: cic@cic.bg
Website: www.cic.bg

