ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Παρακαλούμε αποστείλατε το έντυπο συμπληρωμένο στη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ERA ΕΠΕ-
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τ
 ηλ: 2
 10 3634 944, Fax: 2
 10 3631 690,E-mail:info@era.grW
 eb Site:w
 ww.era.gr

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΔΡΟΥ: _____________________________________ ΟΝΟΜΑ:
_____________________________________
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ:____________________________________________ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ__________________
____________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ___________________________________________ Τ.Κ.: __________ ΠΟΛΗ:
______________________
ΤΗΛ.: _____________________________ ΚΙΝΗΤΟ:____________________________ FAX:
____________________________
E-MAIL:______________________________________________________________________________
________________

Ι. ΕΓΓΡΑΦΗ
Ειδικευμένοι (Μέλη)

◻ 1 60 €
◻ 2 00 €
◻ 90 €
◻ 50 €

Μη Μέλη της Ε.Ε.A.
Ειδικευόμενοι
Νοσηλευτές
Άνεργοι ιατροί & επαγγελματίες υγείας
(
Με επίδειξη δελτίου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ)

◻ Δωρεάν

Φοιτητές

◻ Δωρεάν

ΣΥΝΟΛΟ (Ι)

€

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει
: 
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο,
παραλαβή τσάντας και όλου του έντυπου συνεδριακού υλικού, βεβαίωση συμμετοχής, κονκάρδα, καφέ στα διαλείμματα, συμμετοχή στην
εναρκτήρια τελετή και στη δεξίωση υποδοχής.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά την τιμολόγηση το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ.
Για να ισχύει η εγγραφή θα πρέπει να γίνει πλήρη εξόφληση. Παρακαλούμε μαζί με την εγγραφή να αποστέλλεται και το αποδεικτικό
πληρωμής της.

ΙΙ. ΔΙΑΜΟΝΗ
Όνομα Ξενοδοχείου

Δωμάτιο

Royal Olympic Athens

◻150 €

(συνεδριακό ξενοδοχείο)

Άφιξη

Αναχώρηση

...../11/201
8

Διανυκτερεύσεις

...../11/2018

●
Minimum 2 διανυκτερεύσεις
Οι τιμές αφορούν μία διανυκτέρευση με πρωινό και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
Από 1/1/2018 επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» σε ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά
καταλύματα. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση δωματίου ως εξής: 5 αστέρων: 4,00€ - Ο φόρος αυτός είναι
πληρωτέος από τον κάθε συμμετέχοντα/πελάτη κατά την αναχώρησή του από το ξενοδοχείο
Όσον αφορά στις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι φόρμες κράτησης δωματίων θα πρέπει να αποστέλλονται
στην ERA ΕΠΕ και όχι στα ξενοδοχεία.
Για να ισχύσει η κράτηση απαιτείται προκαταβολή του 50% του συνολικού κόστους και εξόφληση έως 08 Οκτωβρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΟΥ (Ι +ΙΙ)

€

ΙΙΙ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
▪ Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
▪ Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης δωματίου πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στην ERA ΕΠΕ
.
Παρακαλούμε μην επικοινωνείτε απευθείας με τα ξενοδοχεία.
▪ Ακυρώσεις δωματίων θα γίνονται δεκτές έως 07 Αυγούστου 2018 με παρακράτηση του 50% του
συνολικού κόστους.
▪ Μετά τις 08 Αυγούστου 2018 ακυρώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΙV. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
-
Ταχυδρομική Επιταγήσε διαταγή: ERA ΕΠΕ– Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα.
-
Τραπεζική κατάθεσηστην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή: ERA ΕΠΕ- Αριθμός Λογαριασμού 101.00.2002044307,
IBAN No GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307 αναφέροντας το όνομα του Συνεδρίου & το όνομα του
συμμετέχοντος
-Πιστωτική κάρτα
Εξουσιοδοτώ την ERA ΕΠΕ όπως χρεώσει την κάρτα μου με το ποσό ……………………………€.

◻MASTER CARD

◻
VISA

◻
AMERICAN EXPRESS

Ονοματεπώνυμο Κατόχου ____________________________________________________________________________
Αριθμός Κάρτας _____________________________________________

Ημερ. Λήξης ____/_____/_____

Υπογραφή _________________________________________________

Ημερομηνία ____/____/___

