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УМОВИ УЧАСТІ В XIV КОНГРЕСІ СФУЛТ
Для делегатів та гостей
Шановні колеги просимо уважно прочитати інформацію про розширений формат
проведення Конгресу, що подається нижче, і вибрати найбільш зручний для Вас варіант:

Захід
Місце
Дата
День

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ
XVI Конгресу СФУЛТ (Берлін-Київ) 18–23 серпня
Навчальна поїздка
ПреКонгрес
українських лікарів
конгрес
Київ–Львів–Ужгород і країнисусіди: Польща, Угорщина,
Берлін
Київ
Словаччина, Чехія, Австрія
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Пт. Сб. Нд. Пн. Вт. Ср. Чт.
Пт.
Сб. Нд. Пн. Вт.

Постконгрес
Україна
24
Ср.

25
Чт.

Робочі дні Пре-конгресу (Берлін) 18–20 серпня, робочі дні Конгресу 22–23 серпня (Київ),
17 і 21 серпня дні заїзду до Берліну і Києва, 24 і 25 серпня дні роз’їзду.
ФОРМИ УЧАСТІ
Можливі такі форми участі в Конгресі (за вибором учасника):
А. за рівнем наукової активності
 з доповіддю,
 зі стендовою доповіддю (у вигляді звичайного або електронного постера),
 без доповіді;
Б. за часом і обсягом участі
 в повній програмі: в навчальній поїздці, пре-конгресі і конгресі, 13–24 серпня
 в навчальній поїздці і Пре-конгресі: Львів–Берлін–Львів, 13–20 серпня)
 в Пре-конгресі і Конгресі: Берлін,17–20 серпня, Києв, 21–23 серпня,
 в науковій частині Конгресу: Київ, 22–23 серпня.
 в сателітних заходах
РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ
Реєстраційний внесок при реєстрації до 25 квітня 2016 року є 500/250 грн., після
прибуття на Конґрес 600/3001 грн. відповідно. Членам ВУЛТ і студентам медикам
надається знижка 20%. Учасникам із країн Західної Європи і Америки пропонується
зробити додатковий внесок в сумі 120 Євро, або більшій за бажання.
Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі в Конгресі, як за рівнем
наукової активності, так і за часом участі і дає право на відвідування всіх наукових і
сателітних заходів Конгресу, в тому числі урочистого відкриття Конгресу.
Усі зареєстровані лікарі ХVІ Конґресу, які сплатили реєстраційний внесок, отримають
сертифікати учасника ХVІ КОНҐРЕСУ СФУЛТ.
Бронювання місць та оплата проживання в готелях, транспортні витрати, оплата участі в
дружній вечері, матеріалів конгресу та інших видань, заходів соціальної програми (екскурсії,
відвідування театру тощо) здійснюється самостійно або через акредитовані туристичні агенції (за
бажанням) у випадку участі українських лікарів в закордонній частині Конгресу.
Технічний супровід для закордонних лікарів за індивідуальною програмою можливий, як в Україні,
так і країнах–сусідах, і здійснюється за спеціальною заявкою через офіс ВУЛТ.

Вибір варіанту участі і реєстрація здійснюється самостійно шляхом он-лайн реєстрації або
через офіс ВУЛТ vult-sekretary@gmail.com, vult@ukr.net, +380937358404, +380674846516
Інформацію щодо умов участі і Програму заходів дивіться на сайті: http://www.vult.org.ua/
Внесок у сумі 500 (600) грн дає право на отримання папки учасника, програми, книги матеріалів Конгресу,
сертифікату, внесок у сумі 250 (300) грн дає право на отримання програми Конгресу і сертифікату.
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