
ЛИЧНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА (попълва се индивидуално за всеки участник)
Име на участник
Фирма/Организация
Отдел
Длъжност

Контакти Телефон: Факс: 
Имейл: 

Адрес за кореспонденция Пощенски код: Град: 
ул. №: 

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
М.О.Л. Иден. № ЗДДС:
Иден. №: Град: Пощенски код: 
Данъчен адрес: Ул. №: 
Таксата за участие в размер на __________ (крайна цена) лева ще бъде заплатена по банков път. 
ЮКОНОмИКС EООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН АКСАКОВ 8
BG02UNCR76301075869108 В ЛЕВА
BIC: UNCRBGSF

Забележка: В основанието за плащане в платежното 
нареждане трябва да е ясно посочено името на 
участника и кода на събитието: 2011_SG

Върнете попълнения формуляр на имейл: 
registration@uconomics.com 
Не по-късно от: 24 ОКТОМВРИ 2011 г.
или по факс: +359 2 960 79 48

ЮКОНОМИКС
Телефон: 02 960 79 14, -15, - 31, -34  
Адрес: 1700 град София, ул. Университетски парк 1, 
Център за образование и култура „Илиев“

Потвърждение 
За присъствие на събитието е необходимо 
да попълните регистрационна форма, 
която представлява договор за участие. 
Потвърждение на заявката за участие ще 
получите на посочените от Вас имейл или 
телефон. 

Условия за регистрация 
Броят на участниците в събитието е 
ограничен. Регистрации по телефона ще се 
потвърждават при получаване на попълнена 
регистрационна форма. Данните от 
регистрационната форма могат да бъдат 
разпространявани сред участниците в 
събитието. 

Отказ от участие
Ако сте се регистрирали и нямате 
възможност да участвате, трябва да ни 
уведомите писмено най-късно 5 работни дни 
преди началото на събитието. В случай че 
не го направите, ще трябва да заплатите 
таксата за участие.
Ако сте заплатили таксата за участие и 
нямате възможност да присъствате, трябва 
да ни уведомите писмено най-късно 10 
работни дни преди началото на събитието 
и ние ще възстановим сумата. Уведомления 
след този срок се считат за невалидни и 
внесената сума не се възстановява, но е 
допустимо да участва друг представител от 
същата фирма.

Опровержение 
Организаторите на събитието ще 
направят всичко възможно да гарантират 
изпълнението на програмата, както е 
посочена. Въпреки това те си запазват 
правото да променят лекторите, 
програмата, времето и мястото 
на събитието или да го отменят, 
ако обстоятелствата го налагат. 
Организаторите на събитието и техните 
партньори не поемат отговорност за 
нематериални загуби, причинени от 
възникнали промени или отмяна.

РЕГИСТРАЦИОННА ПРОЦЕДУРА

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРмУЛЯР 

ТРеТИ ГОДИшеН ФОРУМ 

SmaRt  
t&D GRID

27 ОКТОмВРИ 2011

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
РАННА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ ДО 10 ОКТОмВРИ 2011

 Такса участие за представител  
от фирма

150 лева + 30 лева (ДДС)  
Общо: 180 лева

КъСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ ДО 24 ОКТОмВРИ 2011
 Такса участие за представител  
от фирма

230 лева + 46 лева (ДДС)  
Общо: 276 лева

 Такса участие за двама или повече 
представители от фирма

190 лева + 38 лева (ДДС)  
Общо: 228 лева (за един участник)

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ ВКЛЮЧВА: Пакет материали, кафе паузи, обяд, абонамент за списание ЮТИЛИТИС
мЯСТО НА ПРОВЕжДАНЕ: Център за образование и култура „Илиев“, гр. София

(Цените са без включен ДДС)
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