ΔΕΛΣΙΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Παρακαλούμε να ςυμπληρώςετε και να αποςτεύλετε τη φόρμα μϋςω fax ό e-mail ςτη Γραμματεύα του υνεδρύου
PRC CONGRESS & TRAVEL, Μιχαλακοπούλου 105, 115 27 Αθόνα
Σηλ.: 210-7711673, 7756336, Fax: 210-7711289, E-mail: congress2@prctravel.gr

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Ειδικότητα:

Σύτλοσ:

Υορϋασ:
Διεύθυνςη:

Πόλη:

Σαχυδρομικόσ τομϋασ:

Φώρα:

Σηλ.:

Fax:

E-mail:

ΕΓΓΡΑΥΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Κατηγορύα

Κόςτοσ εγγραφόσ

Κόςτοσ επύ τόπου εγγραφόσ

Ειδικευμϋνοι Ιατρού

€ 80,00

€ 90,00

Ειδικευόμενοι Ιατρού & Ακτινοφυςικού

€ 40,00

€ 45,00

Σεχνολόγοι / Νοςηλευτϋσ / Υοιτητϋσ *

Δωρεϊν

Δωρεϊν

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει:
- Παρακολούθηςη υνεδρύου
- υνεδριακό Τλικό
- Διαλεύμματα καφϋ
- Δεξύωςη Τποδοχόσ
- Πιςτοποιητικό παρακολούθηςησ
* Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ για τουσ Σεχνολόγουσ, Νοςηλευτϋσ και Υοιτητϋσ περιλαμβϊνει:
- Παρακολούθηςη υνεδρύου
- Διαλεύμματα καφϋ
- Πιςτοποιητικό παρακολούθηςησ
- Για τισ κατηγορύεσ με δωρεϊν εγγραφό εύναι απαραύτητη η προςκόμιςη αντύςτοιχου αποδεικτικού
εγγρϊφου

ΑΚΤΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Μετϊ την εγγραφό ςτο υνϋδριο, καμύα ακύρωςη δεν θα γύνεται δεκτό και θα παρακρατεύται το
καταβληθϋν ποςό εγγραφόσ.

ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΣΑΘΕΗ Ε ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ
Δηλώνω ότι κατϋθεςα το ποςό των € ……………………. ςτον ακόλουθο τραπεζικό λογαριαςμό τησ εταιρεύασ
PRC CONGRESS & TRAVEL, ωσ εξόφληςη τησ εγγραφόσ μου, για το 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
Σρϊπεζα: ALPHA BANK
Δικαιούχοσ: ΙΟΡΔΑΝΗ ΦΑΛΤΒΙΔΗ & ΙΑ Ε.Ε.
Αριθμόσ Λογαριαςμού: 130 00 2320001056
IBAN: GR 6001 4013 0013 0002 3200 01056
Swift Code: CRBAGRAAXXX





Παρακαλούμε όπωσ αναφϋρετε το όνομα του καταθϋτη ςτην αιτιολογύα κατϊθεςησ.
Σα ϋξοδα τραπϋζησ βαρύνουν εξ’ ολοκλόρου τον καταθϋτη.
Καμύα εγγραφό / κρϊτηςη δεν θεωρεύται επιβεβαιωμϋνη χωρύσ την πλόρη εξόφληςη του ποςού.
Μετϊ την κατϊθεςη παρακαλούμε να μασ αποςτεύλετε με fax ό e-mail το αποδεικτικό τησ τραπεζικόσ
ςασ κατϊθεςησ.

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΩΣΙΚΗ
Εξουςιοδοτώ την εταιρεύα PRC CONGRESS & TRAVEL να χρεώςει ϊμεςα την πιςτωτικό μου κϊρτα, με το
ποςό των € ……………………. ωσ εξόφληςη τησ εγγραφόσ μου, για το 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
τοιχεύα Πιςτωτικόσ Κϊρτασ
Visa __________ Mastercard __________
Ονοματεπώνυμο κατόχου
(όπωσ αναγρϊφεται ςτην κϊρτα): _______________________________________________________
Αριθμόσ κϊρτασ: ______________________________________________________________________
Ημερομηνύα λόξησ: ___________________________________________________________________
Σριψόφιοσ κωδικόσ CVV (αναγρϊφεται ςτην πύςω όψη τησ κϊρτασ): _________________
Τπογραφό κατόχου: (απαιτεύται χειρόγραφη υπογραφό) ……….…………………………………………
 Παρακαλούμε να επιςυνϊψετε το αντύγραφο τησ πιςτωτικόσ κϊρτασ ςασ (και τισ δύο όψεισ).
 ε περύπτωςη πληρωμόσ μϋςω πιςτωτικόσ κϊρτασ, θα υπϊρχει επιβϊρυνςη 3% ωσ τραπεζικό
προμόθεια ςτο ςυνολικό ποςό.
 Καμύα εγγραφό / κρϊτηςη δεν θεωρεύται επιβεβαιωμϋνη χωρύσ την πλόρη εξόφληςη του ποςού.

Προςωπικϋσ επιταγϋσ & Eurocheques δεν γύνονται δεκτϋσ.

Δηλώνω ότι ϋχω λϊβει γνώςη τησ διαδικαςύασ εγγραφόσ για το 6ο Πανελλόνιο υνϋδριο Ογκολογικόσ
Απεικόνιςησ καθώσ και των όρων που ιςχύουν για την ακυρωτικό πολιτικό, τουσ οπούουσ και
αποδϋχομαι χωρύσ καμύα επιφύλαξη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __/__/__

ΤΠΟΓΡΑΥΗ: _______________________________

