Заявка на участь у конференції «REU 2015»
ПІБ (повністю):
Науковий ступінь / Звання:
Посада:
Повна назва

Скорочена назва

Організація
Поштова адреса організації з індексом:
Тел.:
Тел/факс:
e-mail:
www:
Форма участі в конференції: доповідач / слухач (тут і далі необхідне підкреслити)
Автор доповіді:
Співавтори:
Назва доповіді:
Форма надання доповіді: усна (стендові доповіді не передбачені)
ПІБ супроводжуючих осіб:
Я бажаю взяти участь:
учасник

супроводжуюча особа

у тематичній екскурсії:
в інших заходах (конференціях) «Геофорум-2015»:

так / ні

так / ні

Міжнародна науково практична конференція: «Актуальні проблеми
геологічних досліджень, прогнозу, пошуку та оцінки родовищ корисних
копалин (Геологічні читання 2015)"
Круглий стіл - "Нормативно-правова база та наукові аспекти
надрокористування в процесі реформування держави";
Круглий стіл - Формування інвестиційної привабливості об’єктів
мінерально-сировинного комплексу України"

так / ні

так / ні

так / ні

так / ні

так / ні

так / ні

Передбачувана дата сплати організаційного внеску:
Необхідність бронювання номера (місця) на базі центру відпочинку «Мирний»: так / ні
Автор, що веде листування:
Тел.:
ПІБ
Тел./факс:

(додаток)

Тел. мобільний (бажано):
e-mail:
Шановні колеги! Для оформлення фінансових документів обов'язковим додатком до заявки
учасника повинна бути Картка з реквізитами Вашої організації, оформлена за такою формою:
Назва організації:
Тел/факс:
Юридична адреса:
Поштова адреса (для відправки фінансових документів):
ІПН
Свід. ПДВ №
Код ЄДРПОУ
МФО
Поточний рахунок
Банк, в якому відкрито рахунок
Кореспондентський рахунок
Посада і ПІБ особи, яка має право підпису договору та акту про участь у конференції «REU 2015»:
Документ-підстава, що дає право підпису (наприклад, СТАТУТ, ДОВІРЕНІСТЬ):
Просимо також разом із заявкою надіслати скан-копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Додаток

Бронювання номерів
у Центрі відпочинку «Мирний»
на період проведення Міжнародної науково-практичної конференції
«Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
в Україні (REU 2015)», м. Одеса (Україна), 17-22 серпня 2015 р.
У разі проживання 1 особи в номері:
П.І.Б. (повністю)
Тип номеру
Дата заїзду
Дата виїзду
Триразове харчування в ресторані так /ні
ЦО «Мирний»

У разі проживання 1 особи в номері з підселенням:
П.І.Б. (повністю)
Тип номеру
Дата заїзду
Дата виїзду
Триразове харчування в ресторані так /ні
ЦО «Мирний»

У разі проживання 2-х осіб в номері:
П.І.Б. (повністю)
Тип номеру
Дата заїзду
Дата виїзду
Триразове харчування в ресторані так /ні
ЦО «Мирний»

Довідка по типу та вартості номерів ЦВ "Мирний"
Тип номеру
КОМФОРТ+ 1м
КОМФОРТ+ 2м
ЄВРОКОМФОРТ-1м
ЄВРОКОМФОРТ-2м
НАПІВЛЮКС-1м
ЛЮКС-1м
ЛЮКС-2м

Вартість за номер,
грн.
400
500
500
600
700
800
800

Примітки

1м - 1 велике ліжко
2м - 2 окремих ліжка
1м - 1 велике ліжко
2м - 2 окремих ліжка
1м - 1 велике ліжко
1м - 1 велике ліжко та диван
2м - 2 окремих ліжка та диван

Триразове харчування у ресторані центру відпочинку "Мирний" оплачується в касу готельного
комплексу при поселенні і становить 260 грн. на добу.
Витрати на харчування, за бажанням учасників, може бути включено у вартість проживання.

