
 
 

 
 Уважаеми Колеги,  

 

От името на Българското Сдружение за Онкологична Фармация, член на ESOP /Европейска Асоциация по 
Онкологична Фармация/, имам честта да Ви поканя за участие в Шестата Национална Конференция по 
Онкологична Фармация, която ще се проведе в периода 23-25 февруари 2018 г., в  Парк Хотел „Витоша“,      
гр. София.  

Мероприятието ще бъде кредитирано 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 

Такса регистрация 
Ранна регистрация, заплатена 

до 15 януари 2018 
Късна регистрация, заплатена 
от 16 януари 2018 и на място 

Участници - Членове на 
БСОФ 

20 лева 50 лева 

 Участници - НEчленове на 
БСОФ 

40 лева 70 лева 

 Студенти по фармация 20 лева 50 лева 
 

 Таксата за участници включва: две нощувки със закуски в Хотел „Витоша“ на легло в двойна стая*, вечеря 
„Добре дошли” на 23 февруари 2018, обяд на 24 февруари 2018, Официална вечеря на 24 февруари 2018, 
достъп до изложбена площ и конферентна зала, материали на Конференцията. 

 Таксата за студенти включва: две нощувки със закуски в Хотел „Витоша“ на легло в двойна стая*, вечеря 
„Добре дошли” на 23 февруари 2018, обяд на 24 февруари 2018, достъп до изложбена площ и конферентна 
зала, материали на Конференцията. 

*само за участници извън гр. София 
 
Такса регистрация можете да заплатите по банков път на ВАСТЕЛС-България. При регистрация, членовете 

на Сдружението е необходимо да са заплатили членски внос на стойност 20 лева.  
 

 

С уважение:  
маг. фарм. Цветанка Вълчанова 
/Председател на БСОФ/ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЕМАНЕ НА 
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА  
СУМИ В ЛЕВА: 

 
 

„ВАСТЕЛС-България” 
гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Е. Гешов” 44 

Лице за контакт: Женя Савова 
тел: 0884 282006/02 931 1117  

еmail: events@wasteels.bg  

РАЙФАЙЗЕН БАНК 
Разплащателна сметка: 

ВАСТЕЛС-България ЕООД 
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00 

Код: RZBBBGSF 
 

 


