
ПОКАНА
За участие в 

Vти Национален 
конгрес по детска хирургия

с международно участие
и 

Национална конференция 
по детска 

гастроентерология
21 - 23 октомври 2022 г.

гр. Трявна, х-л Калина Палас



• Фирмен щанд *

 – (4 м2) – 1500,00 лв. 

 – (6 м2) – 2000,00 лв.

• Фирмена презентация – 1700,00 лв. **

• Такса участие за лекар/допълнителен фирмен представител ***
 – Ранна регистрация до 23 септември 2022 г. – 80,00 лв. 
 – Късна регистрация след 23 септември 2022 г. – 120,00 лв.

* В цената на фирмен щанд са включени 2 броя такси за фирмени представители. 
- При построяване на собствен фирмен щанд е нужно предварително 

уведомление.

** Продължителност на лекцията - 15 минути. 
Темата и лектора на фирмената презентация, трябва да се подадат най-късно до 
23 септември 2022 г.

*** Такса участие включва:
- Конферентни материали
- Достъп до конферентни сесии
- Достъп до медицинско изложение

Списък с две имена на фирмени представители и 

спонсорирани лекари трябва да бъде подаден не по-късно от 

10 дни преди датата на конференцията!

Цените са без ДДС.

За организационни въпроси, заявки и повече информация:
e-mail: laxconsult@abv.bg

0899/ 190 200 - Д-р Васил Петров
0899/ 190 210 - Румяна Димитрова

Уважаеми Дами и Господа,

Бихме искали да Ви поканим да участвате в предстоящите Пети 
национален Конгрес по  детска хирургия  с  международно  участие 
и Национална конференция по детска гастроентерология, които 
ще се проведат в периода от 21 до 23 октомври 2022 г., в х-л Калина 
Палас, гр. Трявна.



Хотелско пакетно настаняване 
хотел Калина Палас, Трявна

21-23.10.2022 г. 
2 нощувки  

ПАКЕТНИ ЦЕНИ: 

Стандартна стая 281,00 лв. (за 1 възрастен)
Стандартна стая 422.00 лв. (за 2 възрастни)
Студио 482,00 лв. (за 2 възрастни)
Апартамент 522,00 лв. (за 2 възрастни)

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА (НА ЧОВЕК):

1. 2 нощувки (разположението на стаите е според заетостта на 

хотела)

2. 2 закуски на блок маса

3. 2 вечери по 4-степенно меню

4. 1 обяд по 3-степенно меню

5. 2 броя кафе паузи

6. Ползване на закрит отопляем плувен басейн (30 °C)

7. Ползване на фитнес

8. Паркинг – закрит с 40 паркоместа и 50 паркоместа до хотела

9. Високоскоростен безжичен интернет

10. Туристическа такса и застраховка

11. 9% ДДС

За организационни въпроси, заявки и повече информация:
e-mail: laxconsult@abv.bg

0899/ 190 200 - Д-р Васил Петров
0899/ 190 210 - Румяна Димитрова


