
Информация относно Шестият Ривиера симпозиум  на  БОТА и 9-та годишна конференция 

на BSASST, които ще се проведат  от 29 до 31 Май 2014 г. в хотелски  комплекс “Ривиера Холидей 

Клуб” - хотел Империал – Варна. 

 

- Такса индивидуално участие на лекари – членове на БОТА        – 150 лв. 

- Такса индивидуално участие на лекари – не членове на БОТА   – 250 лв. 

- Такса индивидуално участие на лекари от отнесени към ортопедията и травматологията   

специалности……………………………………………………..         -   150 лв. 

- Такса придружител ………………………………………………      -   150 лв. 

- Специализанти и пенсионери…-   освободени от такса за участие в научната програма на Симпозиума 

/Таксата индивидуално участие включва: участие във всички сесии на Симпозиума, коктейла-Добре 

дошли на 29.05, организираните обяд и вечеря на 30.05,получаване на сертификат за участие/ 

- Таксата за участие с щанд на изложението по време на Симпозиума               -  1 000 лв.  

- Такса участие за щанд+презентация /съгласувана с проф Ас.Аспарухов  

                                                                   -организатор на научната програма/       – 1 300 лв.  

- Такса участие презентация -до 15 минути /съгласувана с проф Ас.Аспарухов  

                                                                   -организатор на  научната програма        - 1 000 лв.  

- Такса – Worshop ……………………………………………………………..          - 1 800 лв 

Щандовете ще бъдат разположени в залите за конференции на втория етаж. Всяка фирма ще 

разполага с банка с размери 130/60 см  и два стола, както и разстояние от 2 м. за разполагане на рекламни 

материали зад масата. За разпределението на щандовете ще се тегли жребий на 29.05.2014г. от 16.00 часа 

във фоайето на х-л Империал, като основните спонсори ще имат предимство за избиране на щандовете си. 

Аранжирането на щандовете – след жребия. 

Моля да съобразите конструирането на щанда си с размера на предоставеното ви 

пространство. 

- Настаняване х-л Империал и х-л Ривиер – 5 зв.: 

- Цена за нощувка на участниците - единична стая  – В/В.................................   – 120 лв. 

- Цена за нощувка на участниците – В/В/ - двойна стая/   .................................   - 150 лв. 

- Цена за нощувка на участниците – В/В/ - апартамент – единично ползване/   - 190 лв. 

- Цена за нощувка на участниците – В/В/ - апартамент –  ползване от двама /   - 220 лв. 

- Настаняване х-л Лотус – 4 зв: 

- Цена за нощувка – В/В за участниците - единична стая .................................   –   100 лв. 

- Цена за нощувка на участниците – В/В/ - двойна стая/   .................................   –  120 лв 

-Хранене : 

- Вечеря-коктейл на 29.05 – от организаторите за всички участници в симпозиума. 

- Организиран обяд на 30.05          само с предварителна заявка–  цена - 35 лв. 

- Организирана вечеря на 30.05      само с предварителна заявка– цена - 65 лв. 

 За да създадем по-добри и приятни условия за вечерята е необходимо на 30.05 да направите при 

организаторите предварителна резервацияза на местата в ресторанта. 

При желание за участие в симпозиума, моля да  ни изпратите : 

- Заявка за участие с щанд, щанд и презентация или само презентация. 

- Заявка за настаняване на Вашите представители: списък с имената, необходимите нощувки- 

дати, стаи и легла, заявка за участие в организираните обяд и вечеря на 31.05. 

            - След  получаване на потвърждение за участието Ви и исканите резервации от организаторите, 

моля  в срок, не по-късно от 10.05.2014 г. да преведете необходимата сума по банкова сметка: 
   ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД 

   Юробанк И ЕФ ДЖИ АД      

   BG22 BPBI 7923 1071 1949 01 

   BIC: BPBIBGSF 
-  При не преведена в срок сума, резервацията се анулира. 

-  Анулации  за нощувка и хранене, направени до 7 дни от датата на първата услуга, преведените 

суми се възстановяват. При анулиране на услугите в срок по-малък от 7 дни от датата на първата услуга, се 

удържа неустойка в размер на  сумата за първата услуга: 

След превода на сумата за  потвърдените услуги, моля да изпратите данни за издаване на фактура 

и адрес с пощенски код за получаване на оригинала. 

За допълнителна информация и резервации: 

ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД 

тел / факс 064 833 288, моб. 0888 882 905 

e-mail : orbitapl@yahoo.com, www.orbitabgpleven.com 

Иван Зюмбилски 

mailto:orbitapl@yahoo.com

