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ХОТЕЛ МЕЛИА ГРАНД ЕРМИТАЖ                 предлага:

Официален сайт на конференцията:
www.conference-baog.com

ОРГАНИЗАТОР НА МЕРОПРИЯТИЕТО:
TRAVEL PARTNER BULGARIA

Контакти за резервации:

17-ТА НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
26-29 септември 2013 г.
КК. Златни пясъци, Хотел Мелиа Гранд Ермитаж 

Влезте в интернет сайта на конференцията
 с възможност за регистрация онлайн!

www.conference-baog.com

Адреси за кореспонденция:

За изпращане на резюмета:
baog@mail.bg
galiacha@abv.bg

За допълнителна информация:
marianasavcheva@mail.bg
galiacha@abv.bg

Организационен комитет:

Д-р М. Савчева-Иванова (председател)
Доц. Г. Чакалова
Д-р Г. Трифонов (отговорен секретар)
Д-р С. Славов

Участниците в 17-ТА Национална конференция по онкогинекология, организирана от Българската
асоциация по онкогинекология, ще имат възможността на присъстват на:
  •  пленарни лекции, с участието на поканени лектори;
  •  доклади и постерни сесии;
  •  сателитни симпозиуми (с участието на прозводители/дистрибутори на медицински стоки);
  •  други.

Такси в български лева:

Авторските доклади (с времетраене до 10 мин.) и постерите ще бъдат групирани
в съответни подтеми:
Темите и резюметата на докладите, моля да бъдат изпратени на e-mail:
galiacha@abv.bg. Краен срок за изпращане - 31.08.13 г.

Изисквания към резюметата на доклади и постери:

Докладите и постерите трябва да съответстват на темите на Конференциите.
Резюметата трябва да включват:
  •  Име и фамилия на всички автори;
  •  Месторабота на авторите;
  •  Заглавие, което да е достатъчно информативно;
  •  Вид на материала (доклад/постер);
  •  Кратко описание (до 1 200 знака) на целта, материала, методите и резултатите
     на разработката.
  
Авторът (първият автор) ще бъде уведомен дали заявката му е приета в срок до 1 седмица след
изпращане на заявката. Уведомителното писмо ще бъде изпращано до интернет-адреса, откъдето
е подадена заявката. Резюмета се приемат само във вид на файлове Word за Windows.

Освен научната и образователната програма са предвидени коктейл, гала-вечеря
и отчетно-изборно събрание на БАОГ. 

Д-р М. Савчева   GSM: 0888 98 45 36; 0889 20 72 57
Д-р Г. Трифонов  GSM: 0898 58 14 01
Д-р Г. Чакалова   GSM: 0888 45 30 48
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Сияна Попова
e-mail: roundtrips@tpb.bg
телефон: 052/ 38 25 30
мобилен: 0886/ 852 301
факс: 052/ 38 25 65

ВИД ТАКСА
До 31 август 2013

Членове
на БАОГ

75.00 85.00 80.00 90.00 90.00 100.00

65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

Регистрация (получаване на
материали за конференцията

и участие в коктейла)

Гала-вечеря

Членове
на БАОГ

Членове
на БАОГДруги Други Други

От 1 септември 2013 Регистрация на място

Настаняване Цена

Единична стая, изглед парк, нощувка със закуска 

Легло в двойна стая, изглед парк, нощувка със закуска 

Единична стая, изглед море, нощувка със закуска 

Легло в двойна стая, изглед море, нощувка със закуска 

Единична стая The Level, нощувка със закуска 

Легло в двойна стая The Level, нощувка със закуска 

Гала вечеря 

102 лв. на човек на вечер 

56 лв. на човек на вечер 

122 лв. на човек на вечер 

68 лв. на човек на вечер 

149 лв. на човек на вечер 

98 лв. на човек на вечер 

65 лв. на човек 

Цените за настаняване включват:
безплатно ползване на вътрешен басейн, фитнес клуб, сауна и парна баня. Външният басейн 
функционира само през летните месеци. Настаняването се извършва след 15.00ч., напускане до 
12.00ч. Настаняване преди 15.00ч. и напускане след 12.00ч. подлежи на допълнително 
потвърждение и зависи от заетостта на хотела. Безжичен интернет е на разположение на гостите 
във всички конферентни зали и лобито. Настаняване в двойна стая не гарантира две отделни 
легла и е в пряка зависимост от заетостта на хотела. Настаняване в стаи The Level е свързано с 
допълнителни услуги само за тези гости. 

Напомняне:

Годишният членски внос в БАОГ е 30.00 лева.
Сумите за членски внос за 2012 и 2013 година, както и таксите за регистрация за
17-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ могат да бъдат заплащани по банков път на
банковата сметка на БАОГ в лева:

Банка: ДСК, клон 2112
BIC: STSABGSF
IBAN: BG84 STSA 9300 0008 4659 99




