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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ 

Уважаеми госпожи и господа, 

При заявяване на Вашето участие в Академията за общински съветници, която ще се 
проведе на 30 и 31 май 2016 г. в гр. София, СПА хотел „Царско село“, молим да вземете 
предвид следната информация: 

1. Заявяването за участие се извършва онлайн на интернет страницата на Събитието 
http://namrb-activ.org/ или чрез попълване и изпращане на приложената заявка. 

2. За участие в Срещата се заплаща такса участие, която включва: 
семинарна такса; участие във всички форуми, включени в програмата; конферентни 
материали; изхранване (2 обяда, официална вечеря, кафе-паузи); при желание – 
нощувка в единична или двойна стая (с включено безплатно ползване на басейн и 
фитнес, термална зона и спа център) и е както следва: 
 

• Без нощувка     405 лева с ДДС 

• С нощувка в двойна стая   460 лева с ДДС (на човек) 

• С нощувка в единична стая  490 лева с ДДС 

3. Настаняването на участниците и всички форуми от програмата ще бъдат в хотел СПА 
хотел „Царско село“. 

4. Настаняване в двойна стая е възможно, ако посочите участника, с когото желаете да 
бъдете настанен/а.  

5. Настаняването преди 14.00 ч. е възможно при наличие на свободни стаи. Предвид 
започването на програмата на Академията от 13 часа, за участниците ще бъде 
предвидено охраняемо помещение за багажа. 

6. Ако желаете да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в заявката си за 
участие и да заплатите сума в размер на 165 лева с ДДС за настаняване ( в двойна) и 
195 лева (в единична стая) с включена закуска, 2 обяда и вечеря. При он-лайн 
регистрацията, настаняването на шофьор по подразбиране е в двойна стая. Ако желаете 
единично настаняване за, моля да го отбележите, като трябва да доплатите 30 лв. към 
основната такса. 

7. Таксите за участие се плащат по банков път на следната банкова сметка: 
Райфайзенбанк (България) ЕАД, София Главен офис,  
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF 
НСОРБ – АКТИВ ЕООД 

8. Краен срок за превеждане на таксите за участие е 26 май 2016 г. При отказ от участие 
след крайния срок, се възстановява само 50 % от заплатената сума. При отказ от 
участие след 27 май 2016г., не се възстановява такса участие. 

9. Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат 
раздавани при регистрацията на участниците на 30 май 2016 г. 

10.  За промени в програмата – следете интернет страницата на НСОРБ – 
www.namrb.org и на НСОРБ-Актив -  http://www.namrb-activ.org/  
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