Уважаеми Колеги,
От името на Професионална организация на болничните фармацевти в България, имам удоволствието да
Ви поканя да участвате в Тринадесета Национална конференция по болнична фармация, която ще се проведе
от 18-ти до 20-ти октомври 2019 г. в Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър.
Конференцията ще бъде кредитирана като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество
към БФС. Сертификат ще получат регистрираните участници, платили такса сертификат /таксата за
сертификати се поема от самите участници/.

ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ за делегати, ползващи хотелско настаняване в Сол Несебър Ризорт
Такса регистрация

Ранна регистрация, заплатена
до 30 юни 2019

Късна регистрация, заплатена
от 1 юли 2019 и на място

Членове на ПОБФБ
120 лева
160 лева
НEчленове на ПОБФБ
240 лева
300 лева
Студенти
120 лева
160 лева
Таксата включва: две нощувки в двойна стая със закуски, обяди и вечери, междинни изхранвания,
български наливни вина и бира, наливни безалкохолни напитки, охраняем паркинг, Wi-Fi, туристически
данък, застраховка, ДДС в Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър.

ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ за делегати без хотелско настаняване
Такса регистрация

Ранна регистрация, заплатена
до 30 юни 2019

Късна регистрация, заплатена
от 1 юли 2019 и на място

Членове на ПОБФБ
50 лева
90 лева
НEчленове на ПОБФБ
170 лева
230 лева
Студенти
50 лева
90 лева
Таксата включва: две закуски, обяди и вечери, междинни изхранвания, български наливни вина и бира,
наливни безалкохолни напитки, охраняем паркинг, Wi-Fi, туристически данък, ДДС в Сол Несебър Ризорт, гр.
Несебър.
*Доплащане при настаняване в единична стая – 33.50 лева/нощ.
За членове на ПОБФБ се считат, фармацевти заплатили членски внос минимум за 2018, 2017 и 2016 г.
При регистрация и заплащане на такса участие, членовете на Организацията ще имат възможност да заплатят
членски внос за 2019 г. Незаплатилите членски внос делегати за последните 3 години, ще бъдат таксувани с
такса Нечлен на ПОБФБ.
Студентите трябва да представят студентска книжка.
При достатъчен брой желаещи делегати, ще бъде организиран безплатен автобусен транспорт.
С уважение:
маг. фарм. Велина Григорова
/Председател на ПОБФБ/
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