
Δελτίο Συμμετοχής
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα το Δελτίο και να το αποστείλετε στη Γραμματεία της Επιστημονικής 

Εκδήλωσης: GLOBAL EVENTS Τηλ.: 2310247743/34, Fax: 2310247746, Email: info@globalevents.gr

Α. Στοιχεία Συνέδρου

Επώνυμο    Όνομα 

Ιδιότητα Ιατρός  Νοσηλευτής/τρια   Μαία  Φοιτητής/τρια 

Ειδικότητα Μαιευτήρας-Γυναικολόγος                Άλλο ............................ 

 Ειδικός  Ειδικευόμενος 

Διεύθυνση 

Τ.Κ.         Πόλη 

Τηλ.   Fax  Κινητό 

Email  

Συναίνεση Επεξεργασίας 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον συμμετέχοντα στο παρόν δελτίο συμμετοχής δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον 
εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή 
συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.
Η Global Events  ως υπεύθυνος επεξεργασίας  βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας τηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση 
με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο οποίο έχει πρόσβαση ο συμμετέχων. Αναλυτικά η πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων στο www.globalevents.gr/terms.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εκ μέρους της Global Events, την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ της 
Global Events και του συμμετέχοντα, την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτημά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενημέρωσή του ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και προσφορές με ενημερωτικά δελτία.

Ο συμμετέχων με το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Global Events έχοντας 
ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο συμμετέχων  διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων κα.), τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας στο info@globalevents.gr.

Μπορείτε να διαβάσετε τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ στο site μας www.globalevents.gr/terms. 



Β. Συμμετοχή στο Συνέδριο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικοί Ιατροί 100 € 

Ειδικευόμενοι Ιατροί 50 € 

Νοσηλευτές/τριες - Μαίες ΔΩΡΕΑΝ 

Φοιτητές/Σπουδαστές* ΔΩΡΕΑΝ 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

*Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές µε την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. ∆εν ισχύει για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία Ειδικοί Ιατροί, 
Ειδικευόµενοι Ιατροί, περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου • Συνεδριακό υλικό
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Πιστοποιητικό συμμετοχής

Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία 
Νοσηλευτές/τριες και Φοιτητές/τριες περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό συμμετοχής

Γ. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικά σεμινάρια α. Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης και
 β. Εκπαίδευση Υπερηχογραφίας στο 3ο τρίμηνο
*Για τη συµµετοχή στα Εκπαιδευτικά σεµινάρια απαιτείται εγγραφή στο συνέδριο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικοί Ιατροί 50 € 

Ειδικευόμενοι Ιατροί 20 € 

Μαίες 20 € 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

*Περιορισµένος αριθµός θέσεων. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Δ. Διαμονή

Ημερομηνία Άφιξης        Ημερομηνία Aναχώρησης  

Ξενοδοχείο Μονόκλινο Δωμάτιο Αριθμός Διανυκτερεύσεων

The Met 130 € χ ........................

Τελικό Κόστος

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό. 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής. Ο φόρος διαμονής επιβαρύνει τον πελάτη και εξοφλείται απευθείας από τον ίδιο στην reception 
του ξενοδοχείου.


