MEDICINE OF THE
NEW MILLENNIUM

GSSA MEDICINE

პატივცემულო მეგობრებო და კოლეგებო,
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი, ტურისტულ კომპანიებთან
თანამშრომლობით 2021 წლის 3-8 მარტს, მოცემული პერიოდისათვის სახელმწიფოს მიერ დაწესებული კოვიდ
რეგულაციების წესების სრული დაცვით, აწყობს

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ გასვლით ტურს ბაკურიანში.
ტური მოიცავს კოვიდ-19 გართულებების პრევენციის და რეაბილიტაციის ღონისძიებების სპეციალურად
შემუშავებულ კომპლექსს.
განთავსება დაგეგმილია ბაკურიანის დღეისთვის ერთად ერთ 5-ვარსკლავიან სუპერკომფორტულ სასტუმროში

“ ბაკურიანი ინნ“ 5*

( www.bakurianiinn.ge).

გასვლითი ღონისძიების ხანგრძლივობა 7 დღე და 6 ღამეა.
სასტუმროს საგზურის ღირებულება თითოეული მონაწილესთვის,სპეციალური დიდი ფასდაკლებით შეადგენს:
7 დღით/6 ღამით- 840 (რვაას ორმოც) ლარს.
მონაწილეთა სურვილისამებრ, შესაძლებელია ხანგრძლივობის გაზრდა ან შემცირება.
ამ შემთხვევაში სასტუმროს საგზურის ღირებულება შეადგენს:
5 დღით /4 ღამით-590 (ხუთას ოთხმოცდაათ) ლარს, 8 დღით/7 ღამით - 960 (ცხრაას სამოც) ლარს.
სასტუმროს საგზურის ღირებულებაში შედის 2 და 3-ადგილიან ოთახებში განთავსება, 3-ჯერადი კვება, უამრავი უფასო
სერვისი spa-ცენტრის ჩათვლით.
6 წლამდე ბავშვების სასტუმროში განთავსება უფასოა (ცალკე საწოლით უზრუნველოფის გარეშე),
ხოლო 6-11 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის მოქმედებს 50% ფასდაკლება.
აღნიშნული წესი ვრცელდება ორადგილიან ოთახში ორი მოზრდილის და სამადგილიანში სამი მოზრდილის განთავსების
შემთხვევაში,მათთან ერთად ამ ოთახებში ბავშვების განთავსება იწარმოებს დამატებით ლოგინებზე.
სასტუმროში განთავსებისათვის აუცილებელია 2021 წლის 28 თებერვლამდე წინასწარი რეგისტრიაციის((შეკვეთის) გავლა
საორგანიზაციო კომიტეტის წინასწარი რეგისტრაციის სამსახურის, MTVi Agency-ს სამდივნოში:
საორგანიზაციო კომიტეტის საინფორმაციო-სარეგისტრაციო სამსახურის
დირექტორი, MTVi Agency-ს ხელმძღვანელი
მიხეილ ხოშტარია მობ.: 555 404 731;
სამდივნოს ადმინისტრატორი
თეა ჯოხაძე
მობ.: 593 205 731;

ყოველდღე 15.00 – 24.00 სთ.
ელ.ფოსტა: ampsmpge@hotmail.com

mtvi2015@gmail.com

საორგანიზაციო კომიტეტის ფეისბუკის გვერდებია:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602

ვებ- საიტი: www.medcongress.ge
https://www.facebook.com/Mikho1941
შერჩეული საგზურის თანხა და ტრანსპორტის ღირებულება (თუ საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ შემოთავაზებული
ავტობუსით იმგზავრებთ) გადარიცხული უნდა იყოს არაუგვიანეს 2021 წლის 28(ოცდარვა)თებერვლის, შემდეგ
რეკვიზიტებზე:
„საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22, სალარე ანგარიშის ნომერი: GE26 BG00 0000 0344 3420 00
მიმღები – რ/კ “საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია”,
საიდენტიფიკაციო კოდი – 202215673
იურიდიული მისამართი- თბილისი, დმ. უზნაძის ქ. 58
გადარიცხვის შესახებ მაშინვე შეატყობინეთ წინასწარი რეგისტრიაციის(შეკვეთების) სამსახურს.
შენიშვნა: განხორციელებული რეგისტრაციის შემდეგ, მონაწილის მიზეზით ტურზე უარის თქმის შემთხვევაში,
2021 წლის 01 (პირველი) მარტის შემდეგ თანხის დაბრუნება არ იწარმოებს.
ინფორმაციისთვის: საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაქირავებული ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულებისა და
პირობების შესახებ, მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრს ლევან კოკაიას მობ.: 599 205555
ამ ღონისძიებაში საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის
ორგანიზაციული მონაწილეობა არაპროფიტულია.
კოვიდ-19 პანდემიის გამო შემოღებული სამთავრობო შეზღუდვების ა.წ. მარტის თვეში გაგრძელების
შემთხვევაში,საორგანიზაციო კომიტეტი მსურველებს სთავაზობს ალტერნატიულ ექვივალენტურ ვარიანტს ბორჯომის
5-ვარსკლავიან სასტუმროში Rixos Borjomi Spa & Health Centre 5 *, ყოფილი სანატორიუმი ”ლიკანი”

საორგანიზაციო კომიტეტი

