XVІI МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ
13 - 16.09.2017
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Увага! Всі поля обов'язкові для заповнення (на кожного учасника заповнюється окремо)!

I.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
(ціни вказані в євро)

Категорія участі

При оплаті з 11.08.2017
1. Повна участь (без урахування вартості проживання) включає
- Офіційне відкриття Форуму
- Кейс учасника (набір робочих матеріалів Форуму,
презентаційний набір спонсорів)
- Участь у пленарному та секційних засіданнях, дискусіях
- Синхронний переклад (рос./укр./aнгл.)
- Кава-брейк у перервах
- Харчування
- Культурна програма
- Офіційне закриття Форуму, бенкет
- Екскурсійна програма
- Трансфер: Залізничний вокзал, аеропорт м. Одеса готель - залізничний вокзал, аеропорт м. Одеса*

590

Примітка: Повна участь (без урахування вартості проживання) кількох учасників від однієї компанії
Другий учасник від компанії
знижка 10%
Третій учасник від компанії
знижка 20%
*

Трансфер організовується в день заїзду (13.09.2017) і від'їзду (16.09.2017) згідно із затвердженим розкладом (графік див. на сайті www.cbs.org.ua після 01.09.2017р.).

II.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

1. КАТЕГОРІЯ УЧАСТІ (будь ласка, відмітьте необхідну позицію):
 Повна участь
 Повна участь кількох учасників від однієї компанії
2. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ / УСТАНОВИ / КОМПАНІЇ:
українською мовою



англійською мовою

3. АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЇ / УСТАНОВИ / КОМПАНІЇ:
юридична адреса
Телефон:

4.

Участь члена сім'ї учасника

поштова адреса

Факс:

е-mail:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА:
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ

українською мовою

англійською мовою

ПОСАДА

українською мовою

Телефон:

англійською мовою

моб.тел:

е-mail:

5. ДЛЯ БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЮ, БУДЬ ЛАСКА, ВКАЖІТЬ:
Паспорт: серія
Номер:
Число, місяць, рік народження:
Виданий:
Бажаю прибути _____________ та вибути _____________ вересня 2017 року
Про транспорт та час прибуття, просимо повідомити за 2 тижні до початку роботи Форуму.
6.

КОНТАКТНА ОСОБА:
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ

ПОСАДА

Телефон:

моб.тел:

е-mail:

XVІI МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ
13 - 16.09.2017
III.

ПРОЖИВАННЯ

Кількість місць в готелі обмежена. При реєстрації учасника Ви отримаєте реєстраційний лист з
підтвердженням участі у Форумі, бронювання готелю та категорії номеру.
Вартість проживання одного учасника в період з 13 по 16.09.2017 в Готелі «Гагарін»*:
Найменування послуги

Ціна за добу проживання

Відмітка

Категорія номера - Покращений
1620

- за умови проживання однієї особи у номері
1740

- за умови проживання двох осіб у номері
Категорія номера – Люкс
2920

- за умови проживання однієї особи у номері
3040

- за умови проживання двох осіб у номері
* ПРАВИЛА ПОСЕЛЕННЯ: Час заїзду – 14:00; час виїзду (розрахунковий час) – 12:00. Ранній заїзд (з 6:00 до 14:00) і пізній виїзд (з 12:00 до 18:00) оплачується в розмірі 50% від добового тарифу за проживання.

Питання проживання вирішується самостійно

0



При необхідності бронювання готелю іншої категорії просимо звертатись до Оргкомітету.

IV.

ОПЛАТА





Банківський переказ

ЄДРПОУ

Поточний
рахунок

МФО

Банк

№ Свідоцтва
ПДВ
Система
оподаткування:

Кредитна картка (Гарантійний лист)

ІПН

Посада, ПІБ особи, уповноваженої підписати
договір:

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС. Для організації двосторонньої зустрічі, будь ласка, вкажіть:

V.

Повна назва компанії, з представниками якої планується зустріч

VI.


Дата проведення зустрічі, час, тривалість зустрічі, місце

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Прошу надати інформацію про авіарейси та залізничний транспорт.

VII.



Прошу направити інформацію про умови виступити в якості спонсора

ТРАНСФЕР

Відмітити необхідну позицію:
Трансфер організовується в день заїзду (13.09.17) та від’їзду (16.09.17) згідно затвердженого розкладу (графік див. на сайті: www.cbs.org.ua).

Просимо надавати інформацію для організації трансферу, не пізніше, ніж за 2 тижні до початку роботи Форуму.


АЕРОПОРТ м. ОДЕСА (вкажіть номер рейсу та час прибуття)

день заїзду


день від’їзду
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ м. ОДЕСА (вкажіть номер поїзду та час прибуття)

день заїзду


день від’їзду
Питання трансферу вирішується самостійно

Примітки

Дата _________________

Підпис ____________________

М.П.

Всі ціни вказані з розрахунку на одну людину. Оплата здійснюється в гривнях, євро або доларах США за курсом НБУ на день виставлення рахунку-фактури. Всі податки
і збори, відповідно до законодавства України, включені. Будь-які податки і платежі, згідно законодавства інших країн, оплачуються учасниками за власний рахунок.
Заповнену заявку необхідно відправити до Оргкомітету на е-mail або факсом.
Оплата здійснюється відповідно з рахунком-фактурою, який виставляється на підставі заповненої заявки.
Контактний телефон/факс: +38 044 40-66-555 – багатоканальний
Контактний е-mail: forum@cbs.org.ua
www.cbs.org.ua

