19ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου
Ξενοδοχείο ADAMS BEACH HOTEL, 5- 6 Απριλίου 2019
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Οδός / Αριθμός
Πόλη / Τ.Κ
Αριθμός Τηλεφώνου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εργασίας:
Νοσοκομείο / Κλινική
Τμήμα / Θέση

/
/
@
/
/

Αποδοχή λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων για σκοπούς ενημέρωσης επαγγελματικών
δραστηριοτήτων (Συνέδρια / Ημερίδες) ΝΑΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΗΛΩΣΤΕ
√

□

ΟΧΙ

□

ΜΕΧΡΙ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

€40
€20

ΑΠΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 5
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
€50
€25

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α)Παρακαλείστε όπως παραδώσετε το κόστος εγγραφής και το Δελτίο Συμμετοχής πλήρως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στα μέλη Δ.Σ. ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ ανά επαρχία.
Β) Μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας ΛΤΔ
“Κυπριακός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Χειρουργείου”
IBAN: CY15 0071 1610 0000 0000 4027 2356
BIC: CCBKCY2N
και η απόδειξη του εμβάσματος να αποστέλλεται απαραίτητα στο FAX 24631535 ή
ηλεκτρονικά στο info@kysynox.com
Ακύρωση της συμμετοχής σας μέχρι και την 10η Μαρτίου 2019, θα συνεπάγεται επιστροφή του 50%
του ποσού που πληρώθηκε. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνεται καμία επιστροφή.
Η τιμή περιλαμβάνει:
 την συμμετοχή σας στο επιστημονικό πρόγραμμα
 τσάντα με τα πρακτικά του συνεδρίου
 πιστοποιητικό παρακολούθησης μοριοδοτημένο από τον EORNA
 ροφήματα και δείπνο μετά την τελετή έναρξης του Συνεδρίου.
Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε εργαστήριο, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο, το
οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα.
Όσοι σύνεδροι επιθυμούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα ισχύουν
οι πιο κάτω τιμές. Θα μπορούν να κάνουν κράτηση τηλεφωνικώς στο 23840000 ή μέσο email στο
reservations@adams.com.cy και σε κάθε [περίπτωση θα πρέπει να αναφέρουν ότι η κράτηση γίνεται
για το Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείων. Η πληρωμή θα γίνεται απευθείας στο
ξενοδοχείο από τον κάθε σύνεδρο. Μονόκλινο ή δίκλινο €80/ βράδυ, οικογενειακό δωμάτιο μέχρι και 2
παιδιά στο δωμάτιο €100 / βράδυ.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα:
99884510 – 99645877 - 99817012
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο δείπνο στις 5 Απριλίου 2019 και ώρα 20:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………

