Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών
Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής

Θέμα: «Επενδύοντας στην Προσχολική Αγωγή σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης»
4,5 & 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη

Αίτηση Συμμετοχής
Προσωπικά Στοιχεία
Πόλη:

Επώνυμο:

Όνομα:
Τηλέφωνο:
(*)
Κινητό:
Fax:
Email:
(*)

Τ.Κ:

Δήμος:

(*)

(*)

(*)

(*)

Οδός:

(*)

(*)

Εργαζόμενος

(*)

Φοιτητής

((*)Αρ. Μητρώου:

(*)

Μέλος

)

Μη Μέλος

(*)

(*)

Επιλογή Πακέτου Συμμετοχής
Παροχές
•
•
•

Επιλογή Α

(*)

Περιλαμβάνει διαμονή

Επιλογή Β

(*)

Δεν περιλαμβάνει διαμονή

•
•
•
•
•
•
•

Δύο Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων
Πρωινό γεύμα Σάββατο και Κυριακή
Δωρεάν χρήση του Health Club (εσωτερική
θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο)
Δωρεάν πρόσβαση στο Διακύκτιο (free Wi-Fi)
Παρακολούθηση εργασιών συνεδρίου
Φάκελος με το έντυπο υλικό
Βεβαίωση Συμμετοχής
Ακουστικά για Μετάφραση
Ένα coffee break το Σάββατο
Μεσημεριανό γεύμα το Σάββατο και την Κυριακή

•
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση εργασιών συνεδρίου
Φάκελος με το έντυπο υλικό
Βεβαίωση Συμμετοχής
Ακουστικά για Μετάφραση
Ένα coffee break το Σάββατο
Μεσημεριανό γεύμα το Σάββατο και την Κυριακή

Κόστος
Διαμονή σε
Δίκλινο/Τρίκλινο
Μέλος: 170 €
Μη Μέλος: 180 €
Φοιτητής: 100 €

Διαμονή σε
Μονόκλινο

Μέλος: 225 €
Μη Μέλος: 235 €

Μέλος: 85 €
Μη Μέλος: 95 €
Φοιτητής: 60 €

Στην περίπτωση που επιλέξετε την Επιλογή Α του παραπάνω πίνακα και επιθυμείτε να μείνετε σε δίκλινο ή τρίκλινο
δωμάτιο, παρακαλούμε συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία τα άτομα με το οποία επιθυμείτε να διαμείνετε μαζί.

1. Όνομα:
2. Όνομα:

Επώνυμο:
Επώνυμο:

Πληροφορίες Εγγραφής
1) Για να εγκριθεί η αίτηση εγγραφής, θα πρέπει να αποσταλεί στον Σύνδεσμο η αίτηση (με fax στο 2108239573 ή
με email στο pasybn@otenet.gr) και να εξοφληθεί το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί κατά περίπτωση (εως 06-032014 το ποσό τον 60€ και έως 28-03-2014 το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πακέτο).
2) Τρόποι Πληρωμής Τράπεζα Πειραιώς | Αριθμ. Λογαριασμού: 6446030020286
IBAN: GR0801714460006446030020286
Στα Γραφεία Μας | ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. - Μάρνη 10, 104 33 Αθήνα, 1ος Όροφος
3) Στην περίπτωση που γίνει η κατάθεση στην τράπεζα, αναγράψτε με ευκρίνεια και με κεφαλαια γράμματα το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο, το οποίο πρέπει να αποστείλετε στα γραφεία του Συνδέσμου μας με fax ή με email.
4) Θα μισθώθεί μεταφορικό μέσο για την μεταφορά των συνέδρων από Αθήνα-Θεσσαλονίκη με επιστροφή.
*Το κόστος και οι ώρες αναχώρησεις, θα ανακοινωθούν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.pasyvn.gr

Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε η μεταφορά σας τσεκάρετε το διπλανό κουτάκι
5) Μετά την αποστολή της αίτητσης εγγραφής ή του καταθετηρίου, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα γραφεία μας
στο 2108239503, για την επιβεβαίωση της παραλαβής τους.
6) Τα πεδία με αστεράκι (*) στην παρούσα αίτηση εγγραφής είναι υποχρεωτικά.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών

Μάρνη 10, 10433 Αθήνα | Τηλ: 210 82 39 503 | Fax: 210 82 39 573 | email: pasybn@otenet.gr | Web: www.pasyvn.gr

