FOR MULAR D E Î NREGI STRA R E CU RS TERAPII EN DOVA SCULA R E
Management Simpozion: Str. Răspântiilor Nr. 20A, 020548, București - 2, România
Tel.: +40 21 210 58 14, 210 65 40, 211 15 41, 212 27 02; Fax: +40 21 212 27 02;
e-mail: registration@stam2010, website: www.stam2010.ro
NUMAI FORMULARELE DE ÎNREGISTRARE COMPLETATE INTEGRAL ȘI ÎNSOȚITE DE DOCUMENTUL CARE ATESTĂ EFECTUAREA PLĂȚII
AFERENTE SERVICIILOR COMANDATE VOR FI ÎNREGISTRATE.
Organizatorii vă mulțumesc anticipat pentru completarea cât mai detaliată a coordonatelor proprii
care ajuta la facilitarea comunicării privind Cursurile post-simpozion din cadrul STAM 2010.

A. Participant
Date personale
Titlu (bifați varianta corespunzatoare )

 Prof.

 Conf.



Nume

Prenume

Organizație

Poziție & Departament/Secție

Dr.

CNP
Codul numeric personal este necesar pentru validarea certificatului de participare la Cursurile post-simpozion de către C.M.R.
Adresa Profesională
(Str., Nr., Bl, Apt, sector)

Cod Poștal

Oras & Județ

Țara

Adresa Personală
(Str., Nr., Bl, Apt, sector)

Cod Poștal

Oras & Județ
Date de contact
Telefon birou

Țara
Fax birou

Mobil

Telefon acasă

E-mail

B. Taxa de Înregistrare

Categorie
Medici primari / specialiști

Sponsorizată de: _________________________________

Taxa Euro
100 €

Taxa de înregistrare la Curs cuprinde:
(1) Materialele Cursului (ecuson nominal, geantă, Program Curs);
(2) Participarea la pauza de cafea;
(3) Certificatul de participare cu credite EMC emis de Colegiul Medicilor din România.

C. Anulări și rambursări
Rambursările vor fi realizate în conformitate cu condiţiile de mai jos; plăţile aferente vor fi efectuate în maxim 30 de zile de la închiderea Simpozionului.

Anularea înregistrării până la data de 30 septembrie 2010:
Organizatorii vor reţine suma de 30 € (TVA inclus) / participant din taxa de participare


Anularea înregistrării începând cu 01 octombrie 2010:
Nu vor mai fi efectuate rambursări la taxa de participare.



Orice anulare a înscrierii la Curs sau schimbare / înlocuire a unui participant va fi adresată companiei Ralcom Exhibitions
numai în scris la adresa de e-mail: registration@stam2010.ro sau fax: +40-21-212 27 02.

În cazul schimbării / înlocuirii unui participant se va percepe o taxă de 10 € /persoană şi se va anunţa în scris firma Ralcom Exhibitions.
Termen de schimbare / înlocuire participant: 31 octombrie 2010. După această dată nu vor mai fi acceptate schimbări / înlocuiri.

D. Metode de plată
Plata prin transfer bancar:
Beneficiar: Ralcom Exhibitions srl
UniCredit Tiriac Bank - Sucursala Unirii (Bd. Unirii nr. 1, 030121 București, sector 3)
Cod fiscal: RO4925905; Cont: RO43BACX 0000 0000 3017 7310 (RON)
Plata cu numerar se acceptă numai pentru înscrierile pe loc, la desk-ul de înregistrări al Simpozionului deschis la Institutului Național de Statistică, in
perioada 11 - 13 noiembrie 2010.
Spezele bancare sunt în sarcina expeditorului și vor fi plătite la achitarea taxei de înregistrare.
Vă rugăm precizați pe documentele de plată numele expeditorului și mențiunea “Curs Terapii Endovasculare”.
O copie a documentului de plată cu ștampila băncii plătitoare va fi remisă companiei Ralcom Exhibitions prin fax sau la adresa de mail
curs1@stam2010.ro, împreună cu Formularul de Înregistrare Curs.

E. Responsabilitate
Organizatorii nu pot fi trași la răspundere pentru pierderi, vătămari sau pagube materiale înregistrate pe perioada evenimentului, oricare ar fi cauza
acestora. Daca din motive independente de voința Organizatorilor sau care nu pot fi controlate (acte de terorism, manifestări meteorologice extreme,
activități industriale) se modifică locul de desfășurare a evenimentului ori programul științific sau chiar este anulat evenimentul, Organizatorii se obligă
să reprogrameze în măsura posibilităților orice acțiune anunțată sau să găsească o altă locație, dar nu pot fi trași la răspundere pentru costurile,
pagubele sau cheltuielile suplimentare înregistrate de participanții înscriși. Dacă, din diverse motive obiective, justificate, precum și cu anunțarea
prealabilă în scris a participanților, Organizatorii decid să aducă modificări structurii anunțate a evenimentului (incluzând orice detalii de organizare), nu
vor fi responsabili pentru costurile de transport, cazare sau de altă natură suportate deja de participanți.
Prin semnarea acestui Formular autorizez Ralcom Exhibitions srl să mă informeze pe viitor prin orice mijloace de comunicare asupra tuturor
evenimentelor organizate de aceasta sau de societățile sale partenere, utilizând în acest scop datele personale conținute de prezentul Formular.

Data

Semnătura

