TÜRK ORAL İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ
XXXI. Uluslararası Bilimsel Kongresi
10 - 11 Ocak, 2020 / Çırağan Palace Kempinski Otel, İstanbul

01.11.2019’dan önce 01.11.2019 / 09.01.2020 arası 09.01.2020'dan sonra

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler: Tüm kongre oturumlarına, poster sunumu ve sergi alanlarına giriş, öğle yemekleri ve kahve molaları dahildir.
* Kayıt sırasında öğrenci belgesinin ibrazı gerekmektedir.
Önemli Not: Belirtilen kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir. Yapılan kayıt ödemeleri karşılığında organizasyon sonrası Türk Oral İmplantoloji
Derneği İktisadi İşletmesi tarafından fatura düzenlenecektir. Hesap detayı aşağıda yer almaktadır.
İndirimli kayıt ücretinden faydalanabilmek için, 01 KASIM 2019 tarihinden önce kayıt ücretlerinin banka hesabına yatırılması, kayıt formu ve ödemeye
dair belgenin Kongre Organizasyon Sekretaryası'na faks ya da posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.
* Kayıt rezervasyon iptalleri için Prime Kongre Yönetimi ve Turizm'e yazılı olarak başvurulmalıdır.
* Ödemeler kredi kartı ile yapılacağı takdirde;16 haneli kredi kartı numarası, 3 haneli güvenlik numarası, son kullanma tarihi, kart sabinin adı - soyadı
ve imza bölümünün doldurulması gerekmektedir. Kayıt formunu www.toid.org.tr/2020_kongre/kayit.pdf adresinden temin etmeniz mümkün olacaktır.

* 1 Aralık 2019 ve öncesinde yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç yatırılan ücretin %50'si geri ödenecektir.
* 1 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılamayacaktır ancak isim değişikliğine izin verilecektir.
* Tüm geri ödemeler, toplantı sonrasında yapılacaktır.
* Kayıt formunu eksiksiz doldurup PRIME Kongre'ye fakslamanız veya posta kanalı ile göndermeniz rica olunur.
İşbu form ile vermekte olduğum, KVKK kapsamında tanımlanan kişisel verilerimin PRIME’dan aldığım organizasyon ve seyahat hizmetlerinin ifası amacıyla
toplanmasına, işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına
açık rızam olduğunu ve PRIME Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni’ni www.primeqm.com okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.
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