10. ŠTAMPAROVI DANI

ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
međunarodni simpozij
7. – 9. prosinca 2018.

OBRAZAC ZA PRIJAVU
IME I PREZIME:
INSTITUCIJA:
ADRESA I GRAD:
OIB INSTITUCIJE:
E-MAIL:
Molimo Vas odaberite vrstu sudjelovanja na Simpoziju:
 SUDJELOVANJE S PRAVOM NA BODOVANJE HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE
(Naknada za ručak i svečanu večeru uključena u cijenu)
 SUDJELOVANJE S PRAVOM NA BODOVANJE HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA
 SUDJELOVANJE NA SIMPOZIJU
 NADOPLATA NAKNADE ZA SVEČANU VEČERU / 200,00 kn
Ispunjenu prijavnicu pošaljite e-mailom na udrugastampar@gmail.com. Molimo Vas da naknadu za sudjelovanje
uplatite prema računu koji ćemo Vam ispostaviti nakon što primimo ispunjenu i potpisanu prijavnicu.
Potpisom ove Prijavnice potvrđujem da sam u cijelosti pročitao/pročitala i razumio/razumjela sve uvjete Konferencije i
prijave, kao i postupke i svote u slučaju otkazivanja, te da ih u cijelosti prihvaćam.

______________________
Datum

____________________________________
Potpis

UVJETI SIMPOZIJA
Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete Simpozija i postupka prijave za sudjelovanje te da nam se
obratite u slučaju Vaše potrebe za dodatnim obavijestima i/ili upitima.
PROGRAM SIMPOZIJA
Program Simpozija podložan je promjenama. S
obzirom na broj predavača, moguće je da određeni
predavači,
unatoč
najavi,
zbog
određenih
nepredviđenih razloga neće moći predavati na
Simpoziju.
Također, moguće je da određeni predavač koji je
najavljen, ali za koga je navedeno da se očekuje
njegova konačna potvrda, ipak neće biti u mogućnosti
dati konačnu potvrdu i predavati na Simpoziju.
U svim takvim eventualnim slučajevima će se
odgovarajuće organizirati predavanja ostalih ili
dodatnih predavača.

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE
Uplata naknade za sudjelovanje na Konferenciji daje
pravo na:
 sudjelovanje u programu Simpozija;
 materijale Simpozija;
 ručak;
 osvježavajuće napitke i pića u pauzama;
 potvrdu o sudjelovanju na Simpoziju.
Naknada za sudjelovanje na Konferenciji iznosi:

do 1.12.2017.

od 2.12.2017.

JEZICI SIMPOZIJA
Hrvatski i engleski. Predavači će na predavanjima, po
svome izboru, predavati na hrvatskom ili engleskom
jeziku.

Za sudionike koji
žele ostvariti
pravo na
500,00 kn*
750,00 kn*
bodovanje
komore
*Udruga nije u sustavu PDVa

Simultani prijevod neće biti osiguran.

U cijenu je uključen ručak.

MJESTO ODRŽAVANJA
Simpozij se održava na adresama naznačenim u
programu.

Svi ostali sudionicu mogu izvršiti nadoplatu za:

Organizator zadržava pravo promjene mjesta
održavanja Simpozija o čemu je dužan pravovremeno
obavijestiti sve sudionike.
POPIS PREDAVAČA I SUDIONIKA
Popis s osnovnim podacima predavača, izlagača i
sudionika Konferencije objavit će se na web-stranici
Simpozija, nakon završetka Simpozija.
SMJEŠTAJ
Sudionicima Simpozija možemo preporučiti smještaj u
Požeško–slavonskoj županiji po posebno ugovorenim
cijenama.
Smještaj se plaća izravno hotelu i NIJE uključen u
naknadu za sudjelovanje na Simpoziju.
Za potrebe smještaja molimo kontaktirajte nas na:
udrugastampar@gmail.com

Svečana večera

200,00 kn

PLAĆANJE NAKNADE ZA SUDJELOVANJE
Nakon što dostavite popunjenu Prijavnicu za
sudjelovanje na Simpoziju ispostavit ćemo Vam račun
na osnovi kojega ćete izvršiti uplatu cjelokupne svote
naknade na:
UNZAŠ
Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb
OIB: 73692538402
BANKA: ZABA
IBAN: HR03 2360000 1102102094
Uplatitelj plaća bankovne pristojbe prilikom plaćanja.
OTKAZ SUDJELOVANJA
Ako sudionik Simpozija otkaže u pisanom obliku svoje
sudjelovanje na najkasnije do 2. prosinca, vratit će mu
se ukupno uplaćena svota bez obzira na dan uplate. Za
otkaz nakon navedenog roka uplaćena svota se ne
vraća.
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