
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν Δελτίο Εγγραφής & Διαμονής και να το αποστείλετε στη Γραμματεία του Συνεδρίου:

CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL EE:  
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα, τ. 210 7222518, f. 210 7210069, e. info@congressworld.gr

ΕπώΝυΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΔΙΕυθυΝΣΗ

πΟΛΗ Τ.Κ.

ΤΗΛ. ΚΙΝ. 

FAx EmAiL

ΔΙΚΑΙώΜΑ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει ορισθεί ως εξής:

Ιατροί ειδικευμένοι 200,00 €  

Ιατροί ειδικευόμενοι 100,00 € 

Λοιπά επαγγέλματα υγείας (νοσηλευτές, διαιτολόγοι κτλ) 50,00 € 

Φοιτητές* ΔΩΡΕΑΝ

* Είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα βεβαιώνει την ιδιότητά τους με δικαίωμα παρακολούθησης 
μόνο του Επιστημονικού προγράμματος, έντυπο υλικό του συνεδρίου, του καφέ στα επίσημα διαλείμματα και του πιστοποι-
ητικού παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η εγγραφή επιβαρύνεται με ΦπΑ 23%.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει: 
Εγγραφή στο Συνέδριο και  παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, έντυπα και τσάντα του Συνεδρίου, Τόμο 
Πρακτικών του Συνεδρίου, καφέ στα επίσημα διαλείμματα του Συνεδρίου, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και μοριοδότη-
ση CME.

ΔΙΚΑΙώΜΑ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟυ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕυΤΙΚΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής για το Σεμινάριο έχει οριστεί:                                20,00€ 

Φοιτητές:                                                                                                                ΔΩΡΕΑΝ 

 

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει:

Την παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος του Σεμιναρίου, φάκελο με ενημερωτικό υλικό, καφέ στο διάλειμμα 
και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με μοριοδότηση.

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η εγγραφή επιβαρύνεται με ΦπΑ 23%.

88 Πανελλήνιο Συνέδριο 
Καρδιοµεταβολικών
Παραγόντων Κινδύνου
25 - 27 Ιουνίου 2015
HOTEL ELiTE CiTY RESORT, KΑΛΑΜΑΤΑ



πΑΚΕΤΟ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνει: 3 διανυκτερεύσεις [ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων], πρωινό, γεύμα και δείπνο για όλες τις ημέρες 
του συνεδρίου - σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα, και λοιπά λειτουργικά έξοδα. Η πλήρης διατροφή ισχύει για το 
κεντρικό εστιατόριο και δεν περιλαμβάνει τα ποτά, τα οποία χρεώνονται βάσει κατανάλωσης.

Ξενοδοχείο Κόστος

Elite City Resort Hotel 630,00 €   
Filoxenia Hotel 630,00 €   
Akti Taygetos 630,00 €   
Messinian Bay 630,00 €   

παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με το Δελτίο Εγγραφής με fax στην Γραμματεία 
CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL στο 210 7210069

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΑΚυΡώΣΕΙΣ

◗  Εξόφληση του συνολικού ποσού της κράτησης ξενοδοχείου πρέπει να πραγματοποιηθεί έως  5 Ιουνίου 2015.  
Κρατήσεις που δεν θα έχουν εξοφληθεί έως τις 5 Ιουνίου 2015, δεν θα θεωρούνται έγκυρες.

◗  Όλες οι ακυρώσεις για να θεωρούνται έγκυρες πρέπει να γίνονται γραπτώς.

◗  Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης - ξενοδοχείου μετά τις 5 Ιουνίου 2015 καμία ακύρωση δεν γίνεται δεκτή και χρήματα 
δεν επιστρέφονται.

ΤΡΟπΟΣ πΛΗΡώΜΗΣ 

Α. Μέσω Κατάθεσης   

Τράπεζα: EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0237.81.0200923378
Αριθμός IBAN: GR6702602370000810200923378
Δικαιούχος:  CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL EE

Β. Πιστωτική Κάρτα  Visa 	 MasterCard 
  

Αριθμός Κάρτας Ημερομηνία Λήξης

Παρακαλούμε συμπληρώστε και τον 3ψήφιο αριθμό στην πίσω πλευρά της κάρτας  

3ψήφιος αριθμός Ονοματεπώνυμο κατόχου

Με το παρόν εξουσιοδοτώ την CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL να χρεώσει την πιστωτική μου κάρτα με το ποσό των 

€

Η πληρωμή μέσω πιστωτικής Κάρτας επιβαρύνεται με 2% Τραπεζικά έξοδα.

Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως τους παραπάνω όρους κρατήσεων ξενοδοχείων και ακυρώσεων και αποδέχομαι τα ποσά 
που έχω δηλώσει, καθώς και την χρέωση της κάρτας μου.

Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές.

 
 

Ημερομηνία Υπογραφή


