
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР 
17-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ AIMSA’2016 

 
7 - 9 септември 2016, Курортен комплекс ”Златни Пясъци”, Варна 

 
Моля, попълнете с печатни букви и изпратете на адрес: 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ ООД 
Име за контакт: Милена Виденова/Гл. Експерт Конгресна дейност/ 
Ул. “Христо Белчев” 18, София 1000 
Тел.: (+359) 884 276 422; Fax: (+359 2) 980 60 74; 
 E-mail: milena@cim.bg Краен срок: 1 Септември 2016 

 
 

  
Име, презиме, фамилия 

  
Институт / Организация / Фирма 

  
Адрес Пощенски код Град 

  
Телефон Факс 

  
E-mail: 
 

ПРИДРУЖАВАЩО ЛИЦЕ 
 
  
Име, фамилия 
 

 
 
 

 
 
Таксата за AIMSA включва достъп до техническите сесии на конференцията, книга с 
доклади, кафе-паузи, работни обеди, коктейл „Добре дошли” и официална вечеря. 
Студентските такси не включват официална вечеря. 
 

Участници                                              Преди 1 Август След 1 Август  
 

Стандартна такса AIMSA  400 лв.  450 лв. 

Студент/Докторант* AIMSA  300 лв.  350 лв. 

Стандартна такса Workshop**  100 лв.  150 лв. 

Стандартна такса AIMSA & Workshop **  470 лв.  520 лв. 

Студент/Докторант* AIMSA & Workshop **  370 лв.  420 лв. 
  

Такса правоучастие лева   
 
Ранната такса за правоучастие трябва да бъде заплатена не по късно от 1 Август 2016. 
Авторите на приети за конференцията доклади трябва да заплатят своята такса не по-късно от  
24 юни 2016г. 
 
* Студенти/Докторанти трябва да представят копие от студентската си книжка или 
Уверение от университета. 
** Семинарът Workshop on Deep Language Processing for Quality Machine Translation 
(DeepLP4QMT) ще се проведе на 10 септември в Хотел Лилия, курортен комплекс „Златни 
пясъци“. Таксата включва достъп за семинара, книга с доклади, кафе-пауза и работен 
обяд. 

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА 
 

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ 
 

mailto:milena@cim/bg@cim.bg


 
 
 
 
Дата на пристигане   Дата на заминаване   Брой нощувки   

         
 

 
 
 
 

   
Бих искал(а) да бъда настанен(а) в двойна стая с   
 
Цените на хотела са за стая на вечер, с включени закуска, курортна такса, застраховка. Цените са 
валидни само ако плащанията са направени към Международни прояви ООД. Резервации могат да 
бъдат направени най-късно до 1 септември. Всички промени по резервациите трябва да се 
изпращат до Международни прояви ООД. 
 

Депозит „Първа нощувка” е задължителен за хотелска резервация (не по късно от 1 септември). 
За ваше удобство можете да предплатите цялата сума за настаняването. Остатъкът от сумата може 
да бъе платен и при пристигане на Бюро Регистрация. 
NB! При необходимост, Международни прояви ООД може да предложи и хотел от по-ниска 
категория. 

 

Настаняване Лева  
 

 
Социални мероприятия (заплащат се само от придружаващите лица) 
 
Коктейл „Добре Дошли“/30 лева/ 7 септември  да   човека 
Официална вечеря /55 лева/ 8 септември  да   човека 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДПЛАЩАНЕ 

 С кредитна карта  
 

За плащания с кредитна карта моля, попълнете Бланка за авторизация на кредитна карта и я 
изпратете по e-mail milena@cim.bg или факс до „Международни прояви ООД“ на: 02 980 60 74. 
 С банков превод 
 

Банкови детайли: 
Международни прояви ООД 
Юробанк И Еф Джи България АД, клон Солунска /ул. Солунска №15, София 1000/ 
IBAN: BG72BPBI79401001226001   
BIC:  BPBIBGSF 
 

Моля отбележете на банковия документ Вашето име и “AIMSA 2016”. Банковите такси са 
задължение на участника. 
 В офиса на „Международни прояви ООД“ 
Адрес: Ул. “Христо Белчев” 18, ет. 3 София 1000, между 10:00 и 16:00 часа след свързване с 
наш представител. 

Остатъчни плащания 
Балансовото плащане на дължимите суми ще се извършва на Бюро Регистрация при пристигане. 
Приемат се всички основни кредитни карти (Visa, Mastercard, American Express) и плащания в 
брой. 

Конфиденциалност 
Международни прояви ООД ще използва личните ви данни само за процеса на Вашата 
регистрация. Международни прояви ООД се отнася сериозно към съхраняването на Вашите лични 
данни. 
Анулации 
Анулации се приемат само в писмен вид. Анулации се приемат до 10 август 2016г. само за 
хотелското настаняване и ще бъдат изплащани с 10% по-малко за административни такси. 
Обезщетения след тази дата няма да бъдат правени.  
Такса правоучастие не подлежи на възстановяване. 

 

 Единична стая Двойна стая 

Хотел Лилия 4*  85 лв.  110 лв. 
 

ПЛАЩАНИЯ 
 

НАСТАНЯВАНЕ 
 

mailto:milena@cim.bg


 
 
 
 
Получаването на Регистрационния формуляр ще бъде потвърдено по e-mail. 
 

Писмо потвърждение за регистрацията и резервацията ще бъде изпратено до участниците след 
извършено плащане. 
 
 
 
 
Дата:      Подпис:   
 
 
 
ДАННИ ЗА ФАКТУРА 
 
Фактура се издава на фирмата или лицето, извършили плащането! 

 

Фирма/ Организация   

 

Адрес  град+п.к.  

 

ЕИК   Дан. номер   

 

МОЛ   

 

Получател   

 

Текст   
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