ΥΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΥΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Παοακαλξύμε μα ρσμπληοώρεςε και μα απξρςείλεςε ςη τόομα μέρχ fax ή e-mail ρςη Γοαμμαςεία ςξσ
σμεδοίξσ PRC CONGRESS & TRAVEL, Μιυαλακξπξύλξσ 105, 11527 Αθήμα
Σηλ.: 210-7711673, Fax: 210-7711289, E-mail: congress3@prctravel.gr

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΝΕΔΡΟΤ
Δπώμσμξ:

Όμξμα:

Διδικόςηςα:

Σίςλξπ:

Υξοέαπ Δογαρίαπ:
Διεύθσμρη:

Πόλη:

Σ.Κ:

Φώοα:

Σηλ.:

Fax:

E-mail:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ

ΚΟΣΟ ΕΓΓΡΑΥΗ

Ιαςοξί όλχμ ςχμ Διδικξςήςχμ

20,00 €

σμξδό Μέλξπ

10,00 €
***ςα αμχςέοχ κόρςη o ΥΠΑ ρσμπεοιλαμβάμεςαι***

Η Δγγοατή ρςημ Διημεοίδα είμαι επί πληρωμή και απεσθύμεςαι ρε Ιατρούς όλωμ τωμ
Ειδικοτήτωμ και πεοιλαμβάμει:
 σμεδοιακό Τλικό (μπλξκ, ρςσλό, κ.λπ.)
 Πιρςξπξιηςικό Παοακξλξύθηρηπ
 Διαλείμμαςα κατέ
 Δείπμξ Καλχρξοίρμαςξπ
 Απξυαιοεςιρςήοιξ Δείπμξ
Σξ κόρςξπ ρσμμεςξυήπ για ςα σμξδά μέλη, πεοιλαμβάμει ςημ ρσμμεςξυή ρςξ:
 Δείπμξ Καλχρξοίρμαςξπ
 Απξυαιοεςιρςήοιξ Δείπμξ

ΑΚΤΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Μεςά ςημ εγγοατή ρςξ σμέδοιξ, καμία ακύοχρη δεμ θα γίμεςαι δεκςή και θα παοακοαςείςαι
ςξ καςαβληθέμ πξρό εγγοατήπ.

ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗ:
Καμία εγγοατή δεμ θεχοείςαι επιβεβαιχμέμη υχοίπ ςημ πλήοη ενότληρη ςξσ πξρξύ.
1. Κατάθεση σε Σραπεζικό Λογαριασμό
Δηλώμχ όςι καςέθερα ςξ πξρό ςχμ €
ρςξμ ακόλξσθξ ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ςηπ εςαιοείαπ
PRC Congress & Travel, χπ ενότληρη ςηπ εγγοατήπ μξσ, για τημ Προσυμεδριακή Διημερίδα
του 14ου Παμπελοπομμησιακού Ιατρικού υμεδρίου.

Σράπεζα: ALPHA BANK
Δικαιούχος: ΙΟΡΔΑΝΗ ΦΑΛΤΒΙΔΗ & ΙΑ Δ.Δ.
Αριθμός Λογαριασμού: 130 00 2320001056
IBAN: GR 6001 4013 0013 0002 3200 01056
Swift Code: CRBAGRAAXXX
ημειώσεις:
Παοακαλξύμε όπχπ αματέοεςε ςξ όμξμα ςξσ καςαθέςη ρςημ αιςιξλξγία καςάθερηπ.
Σα ένξδα ςοαπέζηπ βαούμξσμ εν’ ξλξκλήοξσ ςξμ καςαθέςη.
Μεςά ςημ καςάθερη παοακαλξύμε μα μαπ απξρςείλεςε με fax ή e-mail ςξ απξδεικςικό
ςηπ ςοαπεζικήπ ραπ καςάθερηπ.
2. Πληρωμή Με Πιστωτική Κάρτα
Απξδεκςέπ Πιρςχςικέπ/Φοεχρςικέπ
Κάοςεπ:
Δνξσριξδξςώ ςημ εςαιοεία PRC Congress & Travel μα υοεώρει άμερα ςημ πιρςχςική μξσ κάοςα,
με ςξ πξρό ςχμ
€
χπ ενότληρη ςηπ εγγοατήπ, για τημ Προσυμεδριακή
ου
Διημερίδα του 14 Παμπελοπομμησιακού Ιατρικού υμεδρίου.
Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας:
Visa:

Mastercard:

Ονοματεπώνςμο κατόσος:
Απιθμόρ κάπταρ:
Ημεπομηνία λήξηρ:
3τήφιορ κυδικόρ CVV :
(αναγράυεται στην πίσω όψη της κάρτας)
ημειώσεις:
Παοακαλξύμε μα επιρσμάφεςε ςξ αμςίγοατξ ςηπ πιρςχςικήπ κάοςαπ ραπ (και ςιπ δύξ
όφειπ).
ε πεοίπςχρη πληοχμήπ μέρχ πιρςχςικήπ/υοεχρςικήπ κάοςαπ, θα σπάουει επιβάοσμρη
3% χπ ςοαπεζική ποξμήθεια ρςξ ρσμξλικό πξρό.
Καμία εγγοατή δεμ θεχοείςαι επιβεβαιχμέμη υχοίπ ςημ πλήοη ενότληρη ςξσ πξρξύ.
Δηλώμχ όςι έυχ λάβει γμώρη ςηπ διαδικαρίαπ εγγοατήπ μξσ για τημ Προσυμεδριακή
Διημερίδα του 14ου Παμπελοπομμησιακού Ιατρικού υμεδρίου, καθώπ και ςχμ όοχμ πξσ
ιρυύξσμ για ςημ ακσοχςική πξλιςική, ςξσπ ξπξίξσπ και απξδέυξμαι υχοίπ καμία επιτύλανη.

Ημερομηνία:

/

/

Υπογραυή:

ΔΙΑΜΟΝΗ
Για κοαςήρειπ δχμαςίχμ ρε πεοιτεοειακά Ξεμξδξυεία ρςημ Αουαία Ολσμπία, ξι ρύμεδοξι με δική
ςξσπ εσθύμη μπξοξύμ μα επικξιμχμήρξσμ απεσθείαπ με ςα παοακάςχ ποξςειμόμεμα νεμξδξυεία:
o
o
o
o
o
o

Hotel Europa Olympia, (ςηλ: 2624 022650)
Hotel Olympia Palace, (ςηλ: 2624 023101)
Hotel Olympion Asty, (ςηλ: 2624 023665)
Arty Grand Hotel, (ςηλ: 2624 026000)
Hotel Antonios, (ςηλ: 2624 022348)
Olympic Village Hotel, (ςηλ: 2624 022211)

ή εμαλλακςικά παοακαλξύμε μα επικξιμχμήρεςε με ςημ Γοαμμαςεία ςξσ σμεδοίξσ: ςηλ. 210
7711673, email: incentives2@prctravel.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικώμ Δεδομέμωμ
σμαιμώ ρςημ υοήρη και επενεογαρία ςχμ ποξρχπικώμ μξσ δεδξμέμχμ από ςημ
διξογαμώςοια εςαιοεία για ςξσπ ρκξπξύπ ςηπ Διημεοίδαπ, ρςαςιρςικξύπ, επιρςημξμικξύπ ή
άλλξσπ.
Παρακαλούμε σημειώστε τομ τρόπο που εμημερωθήκατε για το συμέδριο:
o
o
o
o

Κξιμχμικά μέρα δικςύχρηπ
Newsletter
Μέρχ ρσμαδέλτχμ
Άλλξ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __/__/__

ΤΠΟΓΡΑΥΗ:_____________________________

