ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ|REGISTRATION FORM

Επώνυµο|Surname:
Όνοµα|First Name:
Ειδικότητα|Position:
Ίδρυµα|Institution:
Διεύθυνση|Address:
Κινητό|Mobile:

Πόλη|Town:

Τ.Κ.|Postal Code:

E-mail:

ΕΓΓΡΑΦΗ | REGISTRATION
Κόστος έως
Cost until 15|07|208

Κόστος µετά
Cost after 15|07|2018

Ειδικευµένοι | Doctors

€ 150

€ 170

Ειδικευόµενοι | Residents

€ 100

€ 120

Νοσηλευτές | Nurses

€ 60

€ 80

Δωρεάν | Free

€ 10

Κατηγορία|Type

Φοιτητές | Students

Το δικαίωµα συµµετοχής για τους ειδικευµένους, ειδικευόµενους και νοσηλευτές περιλαµβάνει:
Παρακολούθηση του επιστηµονικού προγράµµατος-συνεδριάσεων, είσοδο-επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, παραλαβή
τσάντας και όλου του έντυπου συνεδριακού υλικού, βεβαίωση συµµετοχής, κοκτέιλ υποδοχής, επίσηµο δείπνο.
Registration fee includes: Admission to the Scientific Program, Admission to the Exhibition area, Congress Bag & Material, Certificate of
attendance, Coffee Breaks, Welcome cocktail & Farewell Dinner.

Το δικαίωµα συµµετοχής για τους φοιτητές περιλαµβάνει:
Παρακολούθηση του επιστηµονικού προγράµµατος-συνεδριάσεων, είσοδο-επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, παραλαβή
τσάντας και όλου του έντυπου συνεδριακού υλικού, βεβαίωση συµµετοχής.
Registration fee for students includes: Admission to the Scientific Program, Admission to the Exhibition area, Congress Bag & Material,
Certificate of attendance.

* Κατά την τιμολόγηση το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
* For invoice issuance the above registration fee is charged with 24%

ΔΙΑΜΟΝΗ | ACCOMMODATION
Τιµή Δωµατίου
Price

Ξενοδοχείο|Hotel
Porto Palace
(Συνεδριακό ξενοδοχείο|Conference Hotel)

€ 140

Met Hotel

€ 150

City Hotel

€ 120

► Οι ανωτέρω ηµερήσιες τιµές αφορούν µονόκλινα ή δίκλινα για µονόκλινη χρήση δωµάτια και συµπεριλαµβάνουν
πρωινό & φόρους. Ελάχιστη διαµονή 3 νύχτες.
The prices above include hotel stay per night in single or double rooms for single use, breakfast & taxes included.
There is a minimum stay of 3 nights.

► Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος διαµονής, ο οποίος εξοφλείται απευθείας από τον διαµένοντα κατά το
check-in.
Prices do not include accommodation tax, which is to be paid directly by the guests at the check-in.

► Για να ισχύσει η κράτηση απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού και η εξόφληση έως 31|7|2018.
In order for your accommodation request to be confirmed, a deposit of 50% of the total payment is required as well as the settlement of
the full amount till 31|7|2018.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | CANCELLATION POLICY
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Το Δικαίωµα Συµµετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
REGISTRATION
Refunds of the registration fee will not be possible.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στην ERA ΕΠΕ.
Παρακαλούµε µην επικοινωνείτε απευθείας µε τα ξενοδοχεία. Ακυρώσεις δωµατίων θα γίνονται δεκτές µόνο
εγγράφως προς τη γραµµατεία έως 17 Αυγούστου 2018 και θα υπάρχει παρακράτηση του 50% του συνολικού
κόστους. Μετά τις 17 Αυγούστου 2018 ακυρώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ACCOMMODATION
Cancellation requests must be made to the Congress Secretariat in writing. You are kindly requested not to contact directly
the hotels. Hotel room cancellations can only be possible till 17 August 2018 and a refund of 50% of the total fee will be
made. After 17 August 2018 cancellations will not be accepted.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ|PAYMENT METHODS
Με πιστωτική κάρτα | By credit card
Εξουσιοδοτώ την Eρα ΕΠΕ να προβεί στην χρέωση της κάρτας µου
I authorize ERA Ltd to debit my Credit Card
VISA

MASTERCARD

ΑΜΕΧ

Αριθµός κάρτας | Card Number: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
Ηµεροµηνία Λήξης | Expiration Date : ____|____
Υπογραφή | Signature : ____________________

Ηµεροµηνία | Date :

____|____|____

Με τραπεζική κατάθεση αναφέροντας Anaesthesia 2018, καθώς και το όνοµα του συµµετέχοντα
By bank remittance to the order of ERA LTD stating the Anaesthesia 2018, as well as the name of the participant

Alpha Bank
ACCOUNT No:
101.00.2002.044307
IBAN
GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307
SWIFT
CRBAGRAAXXX
HOLDERS ACCOUNT
ERA LTD
BANK ADDRESS
40 STADIOU STR. P.C.102-52, ATHENS ΚΕΝΤΡΙΚΟ

