XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRAWNICZO - MEDYCZNE
Centrum Konferencyjne IBIB PAN w Warszawie 30 listopada - 1 grudnia 2017 r.
FORMULARZ REJESTRACYJNY - DANE O UCZESTNIKU
Imię: ............................................................... Nazwisko: ...................................................................................................................................
Tytuł naukowy: ................................................ Stanowisko: ................................................................................................................................
Oddział: ...............................................................................................................................................................................................................
Instytucja: ...........................................................................................................................................................................................................
Ulica, Nr: .......................................................................... Kod: ..................................... Miejscowość: ................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ..................................................................................................................................................................................................
Dotyczy punktów edukacyjnych - numer prawa wykonywania zawodu LEKARZA / DIAGNOSTY / RADCY PRAWNEGO ..................................................
OPŁATA REJESTRACYJNA
Opłata rejestracyjna dokonana od 01 sierpnia do 30 września
Opłata rejestracyjna dokonana od 1 października do 31 października
Opłata rejestracyjna dokonana po 31 października

- 520 zł
- 590 zł
- 660 zł

W przypadku udziału w konferencji dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł od osoby.
Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

KOSZT.............................

Opłatę rejestracyjną należy przesłać do dnia 28 listopada 2017 na konto organizatora konferencji zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia potwierdzeniem
rejestracji lub dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: FORUM 2017 + imię i nazwisko uczestnika.

ZAKWATEROWANIE
Rezerwuję doby hotelowe w dniach:
w hotelu:
Hotel PAN IBIB

29/30.11.2017
30.11/01.12.2017

hotel akademicki , Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4 (standard średni). Pokoje z łazienką, w cenę pokoju wliczone śniadanie. Dojście do miejsca obrad pieszo ok. 5 minut.

Pokój jednoosobowy koszt jednej doby
Pokój dwuosobowy koszt jednej doby (cały pokój)

- 185.00 zł
- 230.00 zł

.....................................................................................................
Pokój dwuosobowy będzie wykorzystywany wspólnie z

Hotel Ibis
Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 16 Pokoje z łazienką, w cenę pokoju wliczone śniadanie. Hotel w sąsiedztwie Dworca Zachodniego PKP. Dojazd do miejsca obrad
autobusem 154 ok. 15 minut.

Pokój jednoosobowy koszt jednej doby
Pokój dwuosobowy koszt jednej doby (cały pokój)

- 250.00 zł
- 270.00 zł

.....................................................................................................

Pokój dwuosobowy będzie wykorzystywany wspólnie z
W przypadku wyczerpania miejsc rezerwowanych w danym hotelu organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego hotelu.

KOSZT ZAKWATEROWANIA .............................
Opłatę za zakwaterowanie należy wpłacić bezpośrednio na konto hotelu, zgodnie z otrzymanym od organizatora potwierdzeniem. W polu tytułem prosimy o wpisanie
informacji: FORUM 2017 + imię i nazwisko uczestnika.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie
rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania konferencji, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni przed terminem sympozjum.

OŚWIADCZENIE
Upoważniam spółkę ”Blok operacyjny Sp. z o. o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bysławskiej 82 do wystawienia faktury VAT za koszty uczestnictwa
w Konferencji bez podpisu odbiorcy dla:

Nazwa Płatnika: ...................................................................................................................................................................................................
Adres: Ulica: ..........................................................................Kod: ............................ Miejscowość: .....................................................................
NIP........................................................

Prosimy o wystawienie faktury i wysłanie

data: ..............................................

pocztą, papierowej wersji na adres płatnika
pocztą elektroniczną na adres email:................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

podpis i pieczęć osoby wypełniającej formularz
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych tylko w zakresie
przesyłania informacji o organizowanych konferencjach i wydawanych publikacjach
(w przypadku braku zgody, prosimy o zaznaczenie tego w uwagach).

Uwagi: ................................................................................................................................................................................................................
ORGANIZATOR: Blok Operacyjny Sp. z o. o. ul. Bysławska 82 Warszawa 04-993 www.blokoperacyjny.pl email sekretariat@blokoperacyjny.pl
tel. 22 867 24 25, fax. 22 201 25 69

WYPEŁNIONY FORMULARZ REJESTRACYJNY PROSIMY ODESŁAĆ:
e-mail: sekretariat@blokoperacyjny.pl fax. 22 201 25 69

