РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 01 ЮНИ 2019г. , БОРОВЕЦ, ХОТЕЛ РИЛА

www.rilaborovets.com
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - 20.05.2019; КРАЕН СРОК ЗА ПРЕВОД КЪМ ХОТЕЛА - 22.05.2019
Моля да изпратите обратно попълнената регистрационна карта на имейли: chamber@notarychamber.bg, rila@rilaborovets.com Телефон за контакти към хотел Рила: 0750 32 658
Фирма:
Имена на участниците :

Данни за издаване на
фактура:
e-mail за изпращане на
фактурата
Тел. за контакти

Настаняване в хотел Рила в периода от
Брой нощувки:

/

/2019 - до:

/06/2019

Брой стаи:

Единична стая - 110.00 лв. на ден
Двойна стая- 150.00 лв. за двама души на ден

Обща сума:

Цените са за стая, на нощ, в лева и включват:
 нощувка със закуска на бюфет
 безплатно ползване на вътрешен басейн (25м), джакузи и СПА център
 безплатен безжичен интернет
Празнична официална вечеря на 01.06.2019 г.- 45.00 лв.*
Стандартна

Вегетарианска

*Моля да отбележите, ако имате хранителни алергии или определени изисквания:

Нотариална камара на РБ, ул. „Опълченска" № 46-48, 1303 София;
тел. +359/2/980 99 32 факс: +359/2/986 77 35; email: chamber@notary-chamber.bg

Депозити и плащане:
50% депозитно плащане
50% финално плащане

при подаване на регистрационната форма
До 14 дни преди настаняване

Плащането трябва да бъде за заявеното настаняване, изхранване и потвърдените допълнителни
услуги.
Анулации и промени:
От датата на депозитното плащане до датата на 50% неустойка
финалното
от общата сума за настаняването
От датата на финалното плащане до датата на 100% неустойка
настаняване или неявяване
от общата сума за настаняването

Моля, заплатете стойността на заявените нощувки по следните банкови детайли:
Банка
Дружество
Сметка
Банков код

ПИБ - клон Витоша
Рила Боровец АД
BG11FINV915010BGN0D63M
FINVBGSF

Условия за резервации и плащане
За да се гарантира вашата резервация е необходимо да заплатите цялата сума до 3 дни след
подаване на регистрационната форма. В случай, че плащането не бъде получено в този срок, хотел
Рила има право да анулира резервацията Ви без предупреждение.

Нотариална камара на РБ, ул. „Опълченска" № 46-48, 1303 София;
тел. +359/2/980 99 32 факс: +359/2/986 77 35; email: chamber@notary-chamber.bg

