
Am achitat taxa de însoţitor, în data de* Suma achitată*

DataSemnătura

Nume participant* Judeţ*Prenume* Localitatea,

Toate datele marcate cu * sunt obligatorii pentru validarea înscrierii. CNP-ul este necesar pentru validarea punctelor EMC.

Medic primar Medic specialist Medic rezident

Cod Numeric Personal* Instituţia* Specializarea*

e-mail* Fax* Telefon*

Rezervare Gala dinner,  180 lei / persoana Număr persoane

CONFERINŢA NAŢIONALĂ cu participare internaţională
a SOCIETĂŢII ROMÂNE de ANGIOLOGIE și CHIRURGIE VASCULARĂ

 26 -28  octombrie 2017, Cluj Napoca

REZERVARE HOTEL

Doresc cazare la hotelul (prima opţiune)

a doua opţiune hotel

Cu ordin de plată nr.: din localitatea
Cu carte de credit/ debit (vă rugăm să ne 

contactaţi pentru a vă trimite un link de plată) 

Nu doresc cazare la hotel
Doresc să reţin: 1 Single (1 persoană)

1 Twin (2 persoane – două paturi separate) 

1 Double (2 persoane - pat matrimonial) 

Nume persoană însoţitorRezervarea de cazare se va efectua în perioada

___/ 10 / 2017  -  ___ / 10 / 2017

Număr nopţi

     data intrare             data ieșire

CONFERINŢA SRACV

Taxa Workshop

Medici rezidenţi

Medici primari,
Medici specialiști

 

 

80 lei 250 lei

Efectuarea plăţii
înainte de 1 august       pe locînainte de 10 octombrie

290 lei 600 lei390 lei

120 lei

Însoţitori 150 lei 400 lei250 lei

100 lei/workshop

Taxa de participare

Am achitat taxa de conferinţă , în data de* Suma achitată*

Am achitat taxa workshop1, în data de* Suma achitată*
Echo-sclero-laserterapia în afecţiunile venoase 

Am achitat taxa workshop2, în data de* Suma achitată*
Workshop de tehnici fundamentale endovasculare 

Am achitat taxa workshop3, în data de* Suma achitată*
Cum ne apărăm de malpraxis?



      

Vă rugăm returnaţi acest formular completat la :

Fax: 0264 483749
Sau 

e-mail: consult@davantage.ro 

Plata taxelor se poate efectua prin virament bancar
sau depunere numerar la sediul unei agenţii bancare Unicredit-Ţiriac, 

RO27 BACX 0000 0004 3112 3024
Unicredit  Ţiriac Bank Filiala Cluj

D'Avantage Consult
Ro 16664773

ori prin intermediul unei cărţi de credit/ debit 
(vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă transmite un link de plată prin e-mail) 

PROGRAM SOCIAL

Gala dinner – 180 lei/ persoană în 27 octombrie 2017,  ora 20.30, 
(rezervări în ordinea înscrierilor, în limita locurilor disponibile).
Plata tuturor serviciilor se efectuează exclusiv în RON.

În cazul achitării taxei pe loc, nu e garantată primirea mapei şi a volumului de rezumate.

În conformitate cu informările Băncii Naţionale a României, vă recomandăm să evitaţi efectuarea plăţilor cash direct la sediul lucrărilor 
şi să optaţi pentru siguranţa plăţilor prin virament bancar, depunere la casieriile Unicredit Ţiriac Bank sau card de credit.

Condiţii rezervări - anulări:

Pentru orice detalii sau informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la:
Tel: 0264 402 726, 0753 603 306
e-mail: consult@davantage.ro

fax: 0264 483 749
www.davantage.ro

 TAXĂ DE PARTICIPARE                                  CAZARE

Anulare până la 1.09.2017  Taxa este returnabilă 100% Anulare până la 15.08.2017 0% penalităţi

Anulare până la 1.10.17   Returnare 50% din taxă Anulare până la 1.10.2017 Penalizare 50% 

Anulare după  1.10.17   Taxa este nereturnabilă Anulare după 1.10.2017,  Penalizare 100% 
neprezentare sau plecare anticipată

cu penalizările aferente și efectuarea unei noi înscrieri sau rezervări. 
Eventualele returnări se fac exclusiv prin virament bancar.

Modificarea de nume este permis gratuit  până la data de 20.10.2017, după această dată orice modificare reprezintă anularea serviciilor


