СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
51. Пролетна конференция
5 – 9 април 2022 г., хотел „Калина Палас“, Трявна

Р ЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
* Задължителни полета.
Обръщение:

……………………………..

Име*: ….…………….……………. Презиме: ……………………….…. Фамилия*: ………….…….….….
Месторабота: ………………………………………………………………………………………………….….
Град:

.…………………………………..…………………..….

Телефон:

………………………….

Ел. поща*: ……………………………..………….….

Дата на пристигане*: ……………………………..

Дата на отпътуване*: ……………………………

Аз съм:
☐ член на Програмния комитет;
☐ член на Организационния комитет;
☐ член на СМБ;
☐ член на УС на СМБ;
☐ не съм член на никое от горните.

НАСТАНЯВАНЕ – хотел „Калина Палас“, Трявна
Резервацията се извършва лично от участниците в конференцията до 15 март 2022 г. чрез
изпращане на заявка за резервация по електронна поща или обаждане директно до хотел
"Калина Палас". Заявките се обработват по реда на получаване. Моля, задължително
уведомете хотела, че сте участник в конференцията.
Резервации се приемат до 15.03.2022 г. (понеделник), като наличието на свободни стаи подлежи на
препотвърждаване от страна на хотела. При направена резервация е нужно в срок от 3 дни да бъде
преведен депозит от 100.00 лв на човек. В случай на неполучен депозит, резервацията се счита за
анулирана.
Доплащане до пълната сума за настаняването се извършва в срок до 30.03.2022 г.
Контактна информация на хотел „Калина Палас", гр Трявна:
Телефони: +359 677 62 285, +359 884 137 848
Е-mail: reservations@kalinapalace.com
Сметка на хотела:
КА ЕМ - ВАРНА ООД
Банка: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN/Сметка: BG12BUIN95611000637937
SWIFT/BIC/KOД:: BUINBGSF
Основание: резервация на ..... (имена) за Пролетната конференция на СМБ

.

Моля, изпратете попълнената форма чрез e-mail на адрес: smb.sofia@gmail.com или на пощенския адрес на СМБ

1113 София ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
@


02 979 3837, 088 867 4599
smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
http://www.math.bas.bg/smb/

Хотелско настаняване:
Цените са в лева на ден, на помещение за съответния вид настаняване, с включен пълен пансионат,
застраховка, туристическа такса, 9% ДДС, паркинг и безплатно ползване на отопляем плувен басейн и фитнес:
➢ Единична стандартна стая: 101.00 лв. (макс. заетост – 1 човек)
➢ Единична делукс стая:
121.00 лв. (макс. заетост – 1 човек)
➢ Двойна стандартна стая: 159.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 1 дете до 12 г.*)
➢ Двойна делукс стая:
179.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 1 дете до 12 г.*)
➢ Студио за двама:
186.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 2 деца до 12 г. или 3 възрастни*)
➢ Апартамент за двама:
196.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 2 деца до 12 г. или 3 възрастни*)
* Цени за настаняване на деца/ възрастен на допълнително легло с двама възрастни:
➢ Деца до 4 ненавършени години се настаняват безплатно в детска кошара
➢ Деца от навършени 4 до ненавършени 12 години заплащат 63.00 лв. на нощувка
➢ Деца над навършени 12 години или възрастен, настанени на допълнително легло, заплащат 73.00 лв. на нощувка.
Забележка: Изхранването, включено в престоя, започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на
освобождаване на стаята.
➢ Доплащане за ранно настаняване (при възможност от 10:00 ч. до 14:00 ч.) – 30.00 лв. на помещение
➢ Доплащане за късно напускане (при възможност от 12:00 ч. до 18:00 ч.) – 30.00 лв. на помещение
Условия за анулация при потвърдена резервация:
• При анулация на потвърдена резервация до 14 дни преди датата на настаняване - не се дължи неустойка
• При анулация на потвърдена резервация от 13 до 3 дни преди датата на настаняване, като неустойка се задържа 50%
от платения депозит.
• При анулация на потвърдена резервация от 2 дни до деня на настаняване като неустойка се задържа 100% от
платения депозит.
Извънредно положение:
При обявено извънредно положение или пандемична обстановка, последвана от заповед или друг административен акт,
с който е разпоредено хотелиерските услуги в областта или в цялата страна да бъдат ограничени или преустановени, и
това съвпадне с датите на резервациите, страните ще процедират по следния начин:
1. Резервацията се счита отменена поради обективни причини.
2. Хотелиерът се задължава да предложи същата или алтернативна туристическа услуга на същата стойност за период
не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на отмяната на резервацията.
3. Ако клиентът, в рамките 6 месеца от датата на отмяната на резервацията, не е в състояние да ползва предплатената
хотелска услуга, то той има право, след изтичане на този срок, да получи предплатата. Хотелиерът удържа 10% върху
общата цена на заявената хотелска услуга за направени от него разходи. За възстановяване на предплатената сума,
клиентът трябва да направи заявка в писмен вид, в която изрично да посочи и банкова сметка за превод на сумата.

Презентация за хотел "Калина Палас"
Съквартирант(и) и/или придружаващо лице:
……………………………………………………………………………………………………………….
Друга информация, която искате да споделите с нас (например, особености на хранителния режим
(вегетарианци, вегани или хранителни непоносимости), различни данни за фактура за таксата правоучастие
и за настаняването), и др.
……………………………………………………………………………………………………………….
☐ Давам Съгласие за обработка на лични данни
Дата:

Подпис:____________________________

