-4დაწვრილებითი ინფორმაცია სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ (მონაწილეებისა და თანმხლები პირების
სასტუმროში განთავსება სტანდარტული, შემცირებული ან გაზრდილი ვადით, საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ
დაქირავებული ტრანსპორტით მგზავრობა და სხვა დეტალები), შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე:

www.medcongress.ge ,

ან მიმართოთ
წინასწარი რეგისტრაციის სამსახურის, MTVi Agency-ს, სამდივნოს:

საორგანიზაციო კომიტეტის საინფორმაციო-სარეგისტრაციო სამსახურის ხელმძღვანელი,
MTVi Agency-ს დირექტორი, მიხეილ ხოშტარია. მობ.: 555 404 731; 15.00 სთ-დან 24.00 სთ-მდე.
ელ.ფოსტა: mtvi2015@gmail.com
სკოლა-კონფერენციის ფეისბუკის გვერდებია:
www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602 და www.facebook.com/Mikho1941
სკოლა-კონფერენციასთან თანამშრომლობით დაინტერესებულ კომპანიებსა და ფირმებისთვის დამატებითი ინფორმაცია
მოცემულია სკოლა-კონფერენციის საიტზე www.medcongress.ge და ჩვენს Facebook –ზე,მათთვის განკუთვნილ სპეციალურ
წერილში.
გთხოვთ დროულად დარეგისტრირდეთ და გადაიხადოთ სასტუმროს ჯავშანი, ასევე დაუგვიანებლად ყველა
სიახლისა და შესაძლო ცვლილებების გასაცნობად ხშირად და რეგულარულად ეწვიოთ ხსენებულ საიტს და
ფეისბუკის ჩვენს გვერდებს.

საორგანიზაციო კომიტეტი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ყველა გადახდა უნდა მოხდეს აუცილებლად მხოლოდ ყოველ ხუთშაბათს(17 და 24 ივნისს, 1,8,15,22 და 29

პატივცემულო კოლეგებო,

ივლისს)აშშ დოლარის ექვივალენტ ლარში, გადახდის მომენტში საქართველოს ბანკში (არა ეროვნულ ბანკში)

გვაქვს პატივი და მოხარულნი ვართ შეგატყობინოთ, რომ
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი,
სხვა ასოციაციებსა და ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან ერთად,

2021 წლის 28 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე,

მოცემული პერიოდისათვის სახელმწიფოს მიერ
დაწესებული კოვიდ რეგულაციების წესების სრული დაცვით,

ატარებს მედიკოსთა ტრადიციულ

50-ე საიუბილეო

საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციას”ჩაქვი-2021”

სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ალექსანდრე პაპიტაშვილი
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ლავროს შევარდნაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის გენერალური დირექტორი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი თვალთვაძე

მოთხოვნის შესაბამისად, სკოლა-კონფერენციის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება ცალკეული სემინარებისა
და ტრენინგების ჩატარება სპეციალურ შეკვეთილ თემაზე.
წარმოდგენილი მოხსენებები, ძირითადად, დაფუძნებულია “მტკიცებითი მედიცინის” პრინციპებზე.

ყველა ოფიციალურად რეგისტრირებული მონაწილე მიიღებს სათანადო სერტიფიკატს.
სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობენ კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ ახალ სამედიცინო ტექნიკას,
მედიკამენტებსა და სამედიცინო ლიტერატურას.

ყურადღება! სესიებზე მოხსენებით გამოსვლის მსურველებმა მოხსენების სათაურის
ელექტრონული ვერსია და მომხსენებლის სარეგისტრაციო ფორმა უნდა გამოაგზავნონ
2021 წლის 1 აგვისტომდე, ელ.ფოსტის მისამართზე: ampsmpge@hotmail.com
მომხსენებლის სარეგისტრაციო ფორმა, მონაწილის განაცხადის ფორმა და სტუდენტის განაცხადის
ფორმა იხილეთ საიტზე: www.medcongress.ge და ჩვენს Facebook –ზე.
სკოლა-კონფერენცია გაიმართება დაბა ჩაქვის მაღალი კლასის 5-ვარსკლავიან სასტუმრო
”ოაზის“ -ში (www.hoteloasis.ge)
2021 წლის 28 აგვისტოდან - 4 სექტემბრის ჩათვლით.
ამ სასტუმროში განთავსებისას სრული პაკეტის ღირებულება ერთი მონაწილესათვის
სპეციალური კორპორატიული ფასდაკლებით აშშ დოლარებში შეადგენს:

საქართველოს მოქალაქეებისთვის
ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინო პერსონალი და თანმხლები პირები
სტუდენტები, რეზიდენტები
6-დან 12 წლამდე ბავშვები
(მოქმედებს 50%-დე ფასდაკლება)
6 წლამდე ბავშვების განთავსება უფასოა (ცალკე ლოგინით უზრუნველოფის გარეშე)

5 დღით და 4 ღამით (2021

US $
520
500
280
0

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინო პერსონალი და თანმხლები პირები
სტუდენტები, რეზიდენტები
6-დან 12 წლამდე ბავშვები (მოქმედებს 50%-დე ფასდაკლება)
6 წლამდე ბავშვების განთავსება უფასოა (ცალკე ლოგინით უზრუნველოფის გარეშე)

5 დღით და 4 ღამით (2021 წლის 28 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე, ამ ვადის
პირველ ან მეორე ნახევარში).

US $

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინო პერსონალი და თანმხლები პირები
სტუდენტები, რეზიდენტები
6-დან 12 წლამდე ბავშვები (მოქმედებს 50%-დე ფასდაკლება)
6 წლამდე ბავშვების განთავსება უფასოა (ცალკე ლოგინით უზრუნველოფის გარეშე)

310
290
190
0

9 დღით და 8 ღამით (2021 წლის 28 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე)

US $
280
260
160
0

550
530
310
0

მონაწილეთა საყურადღებოდ!
შესაძლებელია იგივე კორპორატიული შეღავათიანი ფასით, ინდივიდუალურად, 1 ან 2 დღით განთავსების
პერიოდის გახანგრძლივება (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტის
სამდივნოს).
შენიშვნა: ერთადგილიან და ორადგილიან ნომრებში შესაძლებელია დამატებით საწოლზე 6-დან 12 წლის ჩათვლით
ასაკის მაქსიმუმ 2 (ორი)ბავშვის განთავსება.
სამადგილიან ნომერში ორი სტუმრის განთავსებისას (6-დან 12 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვის შემთხვევაშიც)
გადახდილი უნდა იყოს სამადგილიანი ნომრის სრული ღირებულება.
ორადგილიან ნომერში ერთი მოზრდილის და 6-დან 12 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვის განთავსებისას გადახდილი
უნდა იყოს ორადგილიანი ნომრის სრული ღირებულება.

გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება! სკოლა–კონფერენციის ყოველმა მონაწილემ და/ან თანმხლებმა პირმა
(6-დან 12 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვის შემთხვევაშიც), 2021 წლის 2 აგვისტომდე, უნდა გადაიხადოს
სასტუმროს ჯავშანი - 500 ( ხუთასი) ლარი.
ჯავშნის ღირებულების გადახდამდე, სასტუმროს ნომერი არ ითვლება დაჯავშნილად !
2021 წლის 3 აგვისტოდან სასტუმროს ნომრების (ოთახების) დაჯავშნა აღარ იწარმოებს და შესაბამისად ამ
სასტუმროში განთავსების შესაძლებლობა არ იქნება.
ჯავშნისთვის გადახდილი თანხა ჩაითვლება სრული პაკეტის ღირებულებაში.
სრული პაკეტის ღირებულება გადახდილი უნდა იყოს არა უგვიანეს 2021 წლის 20 აგვისტოსი.

მონაწილეს ნებისმიერი მიზეზის გამო და მისი სურვილით სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობის
გაუქმების შემთხვევაში, გადახილი თანხის დაბრუნება ჯარიმის გარეშე შესაძლებელი იქნება განცხადების
შეტანის გზით, მხოლოდ 2021 წლის 6(ექვსი) აგვისტოს 18 სთ-მდე.
ამ თარიღის შემდეგ გადახდილი თანხის დაბრუნება მოხდება სასტუმროს მიერ დაწესებული საჯარიმო
ტარიფის მიხედვით.
სკოლა-კონფერენციის სესიებში მონაწილეობის მსურველებმა (სასტუმრო ”ოაზის”-ში განთავსების გარეშე),
2021 წლის 12 აგვისტომდე უნდა გადაიხადონ საწევრო-სარეგისტრაციო გადასახადი 120 (ასოცი) ლარი.
მონაწილეთა და თანმხლებ პირთა მიერ გადახდილი თანხის საბანკო ქვითრის დედანი და მისი ასლი,პირადობა და მისი
ასლი, ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობა და მისი ასლი, წარდგენილი უნდა იქნას რეგისტრაციისას სკოლა-კონფერენციის
წინასწარი რეგისტრაციის სამსახურის სამდივნოში.

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია: ბანკი – „საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22,
სალარე ანგარიშის ნომერი: GE26

წლის 28 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე, ამ ვადის

პირველ ან მეორე ნახევარში)

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის:

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინოპ ერსონალი და თანმხლები პირები
სტუდენტები, რეზიდენტები
6-დან 12 წლამდე ბავშვები (მოქმედებს 50%-დე ფასდაკლება)
6 წლამდე ბავშვების განთავსება უფასოა (ცალკე ლოგინით უზრუნველოფის გარეშე)

სკოლა-კონფერენციაზე ჩატარდება დარგობრივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები და ლექციასემინარები პრაქტიკოსი ექიმებისა და სტუდენტებისთვის, გაიმართება ტრადიციული ერთობლივი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმები, მსოფლიოში ცნობილი მოწვეული ექსპერტების
მონაწილეობით.

9 დღით და 8 ღამით (2021 წლის 28 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე)

არსებული კომერციული გაცვლითი კურსის შესაბამისად.
სასტუმროში განთავსება მოხდება 2021 წლის 28 (ოცდარვა) აგვისტოს 14.00 სთ-დან და გასვლა- 2021 წლის
5 ( ხუთი) სექტემბრის 12.00 სთ-მდე.
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