Пакет СТАНДАРТ
► Достъп до Откриващата церемония на Десетото юбилейно издание и връчване на
годишните награди за продукт на БФС, 18.00 часа., Софийска опера и балет;
► Балетен спектакъл „Зорба гъркът“ по музика на Микис Теодоракис на 24 юни,
Софийска опера и балет;
► Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обеди на
25 юни, НДК, ет. 5-7, зали 3, 7 и 8;
► Достъп до специализираното изложение и кръгла маса с ръководството на
Българския фармацевтичен съюз на 26 юни, НДК;
► Кредитни точки от научната програма - част от продължаващото обучение;
► Делегатски комплект.
Пакет ПРЕМИУМ
► Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Годишна гала-вечер на магистърфармацевтите в България на 25 юни, 20:00 часа, зала 3, НДК.
Пакет ПРЕМИУМ + (с една нощувка*)
► двойна стая
► единична стая
Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*)
► двойна стая
► единична стая
Практическо обучение (workshop) на 26, юни НДК (само за участници в БФД 2016)
► Такса участие;
► Практически материали;
► Кредитни точки от практическото обучение
(част от продължаващото обучение).
NB: Местата са ограничени! Записването се прекратява след изчерпване на местата в
залите!
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регистрация за събитието се извършва само онлайн на http://www.events.bphu.bg
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Записвания на място в деня на събитието (25 и 26 юни) САМО за пакет Стандарт
* Хотелското настаняване в хотел "Рамада" включва съответния брой нощувки със закуска.
** Само при възможност от страна на организатора.
Цените са в български лева с включен ДДС и са в сила, ако пакетите са заявени и заплатени до посочените дати.
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(Достъп до събитието само след представяне
на студентска книжка
със заверен летен
семестър на учебната
2015/2016 в деня на
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