ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ!
За участниците в Осемнадесетата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия предлагаме
организиран транспорт от София, Пловдив и Плевен до Несебър на 17 май и от Несебър до София,
Пловдив и Плевен на 19 май 2019 г.

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ТРАНСПОРТЪТ Е БЕЗПЛАТЕН!
ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ ПЪТУВАНЕТО ДО НЕСЕБЪР В ДВЕТЕ ПОСОКИ СЕ ЗАПЛАЩА ОТ УЧАСТНИКА!

ЦЕНИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ ДО НЕСЕБЪР И ОБРАТНО СА:
СОФИЯ-НЕСЕБЪР-СОФИЯ:
42 лева
ПЛОВДИВ-НЕСЕБЪР-ПЛОВДИВ:
32 лева
ПЛЕВЕН-НЕСЕБЪР-ПЛЕВЕН:
38 лева
За да организираме максимално добре транспорта, моля попълнете и ни върнете заявките за
транспорт заедно с документите за участие в конференцията до 3 май 2019 г.!

ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ ЗА УЧАСТНИК В КОНФЕРЕНЦИЯТА
Участник в конференцията - име:....………………....……….………....…......................................…............………

Заявявам, че ще ползвам транспорт до Несебър на 17 май и от Несебър на 19 май, от и до
посоченото място на тръгване!
Моля да отбележите от къде ще пътувате:
София

Пловдив

Плевен

ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ
Придружител име: .………....……….………....……………....……….............................................................…………

Заявявам, че придружителят ми ще ползва транспорт до Несебър на 17 май и от Несебър
на 19 май, от и до посоченото място на тръгване, като за него превеждам по сметката на
БМХО следната сума:
Моля да отбележите от къде ще пътувате:
София

За автобус София-Несебър-София:

42 лева

Пловдив

За автобус Пловдив-Несебър-Пловдив:

32 лева

Плевен

За автобус Плевен-Несебър-Плевен:

38 лева

Заплащането на стойността на пътуването за Вашия придружител може да се извърши ЗАЕДНО
със заплащането на такса участие в научната част, с едно платежно нареждане към сметката на
БМХО (сметката на БМХО ще намерите на Заявка за участие в научната част)
Мобилен телефон за връзка: .………................……….…
Дата: .……………....…

Подпис: .………...............…

След обработка на заявките, ще Ви съобщим допълнително мястото и часовете на тръгване!
Възможно е да се предвидят и междинни спирки в Стара Загора и Велико Търново, за
информация се обърнете към представителите в Пловдив и Плевен!

