
 

 

      БЗС -  110 годишна история       
      
           ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
                ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

             ГР. ПЛЕВЕН 
 
27.03.2015г. - 29.03.2015г. 

 

 

                              Такса участие във Форума: 
  
 Предварително записване: Членове на БЗС - 30лв.;Студенти - без такса 
              Записване на място:Членове на БЗС - 60лв.;Студенти - 10лв.                               

                        
               Онлайн регистрация на   www.orbitabgpleven.com 

                                 тел. за резервации: 064/ 833 288; 0888 882 905 
                                  e-mail:orbitapl@yahoo.com,  Иван Зюмбюлски 
                                          
                                         Краен срок за записване 21.03.2015 г.        
 
 
1.Хотел „ Балкан” – Плевен – 3 звезди 

Реновирани стаи  

 - единична стая за 1 нощувка – 60 лв. 

 - двойна стая за 1 нощувка – 90 лв. 

 - апартамент – за 1 нощувка – 120 лв. 
Нереновирани стаи - студенти 

 1 легло в двойна стая за 1 нощувка – 20 лв. 

 двойна стая за 1 нощувка – 52 лв. 
 
2.Хранене 
Организирана вечеря на .28.03.15 - р-т на х-л «Балкан» – цена на куверта – 40 лв. 
При желание за участие във Форума, моля да  ни изпратите заявка до ОРБИТА БГ 
ПЛЕВЕН ЕООД, като посочите : 
 - Заявка за участие: име, град, телефон и e-mail за връзка с организаторите 

- Заявка за настаняване: списък с имената и необходимия брой нощувки- дати, 
стаи и легла и заявка за участие в организирана вечеря на 28.03.2015  

След получаване на потвърждение за Вашето участие и исканите резервации от 
организаторите, моля в срок до 21.03.2015. 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. 
- При анулаци  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 първата услуга: 

След превода на такасата за щанд и сумата за  потвърдените нощувки за Вашите 
представители, моля да изпратите данни за издаване на фактура и адрес с пощенски 
код за изпращането на оригинала. 
 
Организаторите осигуряват транспорт от хотелите до залата на Втора клинична база-МУ 
  

 

 

 

 

 

http://www.orbitabgpleven.com/

