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ИНФОРМАЦИЯ  

За участие на фирми на „KУРС ПО КОЛЯННА ХИРУРГИЯ”, който БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 

АРТРОСКОПИЯ И СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ ще проведе на 10 – 11.03.2017 г. в зала ТЕЛЕЦ на МУ 

Плевен.   

Такса участие на фирми с щанд – 1 000 лв с ДДС  

 Щандовете ще бъдат разположени във фойето на зала ТЕЛЕЦ.   

 Всяка фирма ще разполага с банка с размери 120/40 см  и два стола, както и разстояние от 200 

см. за разполагане на рекламни материали зад масата.  

 За разпределението на щандовете ще се тегли жребий на 10.03.2017г. от 15.00 часа във 

фоайето на зала ТЕЛЕЦ, 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.  

 В таксата участие са включени и разходите за 1 представител на фирмата – нощувка в х-л 

Балкан на 10.03, коктейл „Добре дошли” на 10.03 и обяд на 11.03  

 

При желание за участие в „КУРС ПО КОЛЯННА ХИРУРГИЯ” , моля да изпратите на e-mail: 

orbitapl@yahoo.com:  

 Заявка за участие с щанд  

 Заявка за настаняване и име на представител 

 Допълнително настаняване на втори и повече представители се заплащат допълнително 

o Нощувка в единична стая:.....50 лв 

o Двойна стая:............................90 лв 

o Коктейл:...................................35 лв 

o Обяд:........................................15 лв 

 Данни за издаване на фактура 

 

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

срок, не по-късно от 10.02.2017 г. да преведете необходимата сума по банкова сметка:     

ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД   
Юробанк АД          
Iban: BG22 BPBI 7923 1071 1949 01    BIC: BPBIBGSF  
 
При непреведена в срок сума, резервацията се анулира.  

За допълнителна информация и заявки за участие:  

 

ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД  

Минко Зюмбилски 

моб. 0889 789 494  

e-mail : orbitapl@yahoo.com  

www.orbitabgpleven.com  
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