17

- ти

Национален симпозиум
по урология
07 - 09 юни 2012
Сандански

Регистрационна форма
Моля, попълнете настоящата регистрационна форма и изпратете на адрес:
Проф. д-р Димитър Младенов, дмн, Медицински университет, Клиника по урология
ул. “Св. Георги Софийски” №1, 1431 София • e-mail: dmladenov@excite.com • тел. (02) 9230 737
лични данни, необходими за издаване на сертификат за кредитни точки:
Име, презиме, фамилия
ЕГН

УИН

Адрес

Град

Телефон

Факс

e-mail

Мобилен тел.

придружаващи лица
Име, презиме, фамилия
ТаксА за РЕГИСТРАЦИЯ
Такса за регистрация
Делегати

100 лева

Придружаващи лица

50 лева

Преводът на сумата можете да направите на следната банкова сметка в левове:
Фондация „Урология“, Столична общинска банка“ АД
ул. „Денкоглу“ №28, 1000 София
IBAN: BG 47 SOMB 9130 10 24918001
BIC: SOMBBGSF

Фактура за платена такса регистрация се издава само при заплащане по банков път.
Интерхотел „Сандански“
 Стая „Стандарт“ ВВ - 1 легло
 Стая „Стандарт“ ВВ - 2 легло
 Стая „Лукс“ ВВ - 1 легло
 Стая „Лукс“ ВВ - 2 легло

80.00 лв.
100.00 лв.
90.00 лв.
120.00 лв.

В цената на нощувката е включено: закуска
на блок маса, фитнес, сауна, парна баня, Wi-Fi,
паркинг, туристическа такса, туристическа
застраховка и ДДС.

Спа-хотел „Свети Никола“
 Единична стая ВВ
60.00 лв.
 Двойна стая ВВ
85.00 лв.

Парк-хотел „Пирин“
 Единична стая ВВ 110.00 лв.
 Двойна стая ВВ
130.00 лв.

В цената на нощувката е
включено: закуска на блок маса,
басейн, туристическа такса и
ДДС.

В цената на нощувката е
включено: закуска на блок маса,
басейн, туристическа такса и
ДДС.

Резервации за нощувки и допълнителна информация
“София Травъл” ООД - Сандански
мобилен 0888 877 000
e-mail: sofiatravel@abv.bg
за контакти - г-жа Екатерина Янкова
Банкова сметка: Си Банк АД, клон Сандански
IBAN: BG 04 BUIB 78371019262900; BIC: BUIB BG SF
“София Травъл” ООД

Хотел „Медите“
 Единична стая ВВ* 105.00 лв.
 Двойна стая ВВ*
125.00 лв.
 Единична стая ВВ** 55.00 лв.
 Двойна стая ВВ**
75.00 лв.
* цени на стаи в основната сграда
** цени на стаи в допълнителното
хотелско тяло

В цената на нощувката е
включено: закуска на блок маса,
басейн, туристическа такса и
ДДС.
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форма за резюме

07 - 09 юни 2012
Сандански
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: 15 април 2012 г.

данни ЗА ПЪРВИ АВТОР
Име, презиме, фамилия
Научна степен, звание
Институция
Адрес
Телефон

Факс

E-mail

Мобилен телефон

Начин на представяне: доклад, постер, видео, щанд, програмно време

УКАЗАНИЯ
• Организационният комитет приема резюмета на всички теми, свързани със симпозиума;
• Всяко резюме с обем до 20 реда от 60 знака, трябва да съдържа заглавие, автори, болница (клиника, отделение) и да бъде
структурирано в следните части: (1.) Цел на изследването, (2.) Използвани методи, (3.) Резултати, (4.) Заключение;
• Използвайте заглавие, което да показва съдържанието на резюмето;
• Избягвайте използването на съкращения в заглавието;
• Моля, подчертайте името на автора, който ще направи презентацията;
• За думи, които са съкратени, използвайте пълното им наименование при първоначалната им употреба, последвано от
стандартното съкращение в скоби:
• Текстовете трябва да са максимално ясни и да се избягват каквито и да било корекции:
• При цитиране на лекарствени препарати да се използват само техните генерични наименования:
• В случай, че нямате възможност да изпратите резюмето в електронна версия, моля приложете Вашия текст, като
спазвате указанията за форматиране;
• Препоръчваме резюмето в електронната версия да бъде изпратено на e-mail: dmladenov@excite.com или на електронен
носител на посочения по-долу адрес. Не изпращайте резюмето по факс.
• Моля посочете начина на представяне на доклада (постер или устно).

адрес за кореспонденция
Моля, изпратете резюмето на адрес:
Проф. д-р Димитър Младенов, дмн
Медицински университет
Клиника по урология
ул. “Св. Георги Софийски” №1
1431 София
E-mail: dmladenov@excite.com
тел. (02) 9230 737

Датa: ..........................

