
 

„Имунология за всички” 

 
V НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ 

с чуждестранно участие 
  
 
 

 

25  – 28 октомври 2018 г.  хотел  Империал - Пловдив 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 
  

  

Моля попълнете регистрационната форма и я изпратете в секретариата на 
конгреса на адрес: euevents.mail@gmail.com  

 
Фамилия………………………………..Име и презиме…………………………………………………………… 
 

Проф.                 доц.                    д-р                г-н                        г-жа 
 
организация………………………………………………………… адрес: град……………….пк……………. 

 
тел……………………………………………….email…………………………………………………………………. 
 
Регистрационна такса   

  

 
Плащане до 
15.07.2018 

Плащане от 15.07 до 
1.10.2018 

Плащане на 
място 

Участник в конгреса, 
пълна такса 

100 лв. 120 лв. 150 лв. 

Участник в конгреса, 
редуцирана такса* 

60 лв. 80 лв. 100 лв. 

*редуцирана такса заплащат участниците, ненавършили 35 г. към 25.10.2018 

 
Таксата включва: 
Участие във всички научни и учебни сесии  
Церемония по откриване на конгреса и официална вечеря на  25.10.2018 г.  
Вечеря на  26.10.2018 г. 
Гала-вечеря на 27.10.2018 
Кафе-паузи 
Достъп до изложбата  
Материали от конгреса 
Сертификат за участие 

mailto:euevents.mail@gmail.com


 
Хотелско настаняване 
 
Дата пристигане…………………………….Дата отпътуване…………………..Брой нощувки…………………… 
 

Хотел  
Империал Хотел и СПА 

BGN  
Обща стойност 

за престоя  

Цена единична стая на вечер  
 

98    

Цена в двойна стая на вечер    
56 

 
 

 
При искане за настаняване в двойна стая, посочете имената на втория 
участник……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Начин на плащане 
Таксата за участие  до 1.10.2018 г. се внася по сметка чрез банков превод  в полза на 
Трипс ЕООД 
Societe Generale Expressbank 
TTBBBG22 
сметка в лева: BG07TTBB94001527392912 
Моля, в нареждането за превод  отбележете „V НКИ” и името на участника в конгреса. 

 
Правила за анулация на регистрация за участие:  
Анулирането на регистрацията за участие в конгреса следва да се изпрати в писмен вид до 
секретариата на конгреса. Таксите при анулация са както следва:  
- На или преди 20.09.2018 г. пълно възстановяване след приспадане на 20.00 лв. 
административни разходи.  
- След 1.10.2018 г. такси не се възстановяват  
 
Условия за плащане по хотелско настаняване  
- Депозит от една нощувка за потвърждаване на Вашата хотелска резервация.  
- Пълно плащане за хотелското настаняване не по-късно от 01.09.2014 г.  
 

 

Правила за анулация по хотелското настаняване  
Всички промени и анулации по направени резервации следва да бъдат направени в писмен 
вид до Трипс ЕООД на e-mail: euevents.mail@gmail.com.  
1. За писмени анулации направени след 20.09.2018 г. се удържа 1 нощувка.  

2. За писмени анулации направени след 1.10.2018 г. не се възстановяват суми.  

 
 

Фирма организатор: Трипс ЕООД 
tel.: + 359 88 274 6674 

email: euevents.mail@gmail.com 

www.tripseu.com 
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