PHIẾU ĐĂNG KÝ

Hội nghị Nuôi trồng thủy sản Châu Á
-Thái Bình Dương 2013
10-13/12/ 2013
•

•
•
.

Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký và lệ phí đăng ký về địa chỉ
Phòng Quản lý Khoa học - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2
116 Nguyễn Đình Chiểu Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam;
ĐT: (84-8)-38239445; Fax: (84-8)-38226807; email: apa2013ria2@hcm.fpt.vn
Sử dụng một phiếu đăng ký cho mỗi người. Xin vui lòng copy Phiếu đăng ký cho những người
cùng tham dự .
Việc hủy đăng ký, lệ phí sẽ được hoàn trả với tỉ lệ khấu trừ 20% . Việc hủy đăng ký phải được thông báo bằng
văn bản và được gửi đến cho Ban tổ chức trước ngày 01 tháng 11 năm 2013. Việc hoàn trả lệ phí sẽ được thực
hiện sau khi kết thúc Hội nghị.
XIN ĐIỀN CHỮ IN HOA HOẶC ĐÁNH MÁY TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN YÊU CẦU
Thông tin trên Bảng tên: (theo như cách đọc của anh chị yêu cầu – Xin vui lòng không ghi chức vụ hoặc học vị)
Tên (Họ):
Cơ quan hoặc đơn vị
(Tối đa gồm 40 mẫu tự và khoảng trắng)

Thành phố

Quốc gia

Thông tin liên hệ:

Email
(xin vui lòng điền địa chỉ email)

Địa chỉ
Thành phố/Tỉnh

Quốc gia

Điện thoại

Fax

((bao gồm mã nước và thành phố/tỉnh)

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
CHO TOÀN HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM

Danh gọi: (khoanh tròn) TS.

Đăng ký từ
15/10 – 15/11/2013

(Gừi kèm bản sao Thẻ chứng nhận sinh viên)

Bà.

Cô.

Đăng ký sau
1 5 / 1 1 / 2013

Để nhận được lệ phí đăng ký ưu đãi Phiếu đăng ký phải được gửi về Ban Tổ chức trước ngày nêu trên

Người Việt Nam
Sinh viên Việt Nam

Ông.

(bao gồm mã nước và thành phố/tỉnh)

1.400.000 Đồng

5.000.000 Đồng

1.000.000 Đồng

1.500.000 Đồng

Lệ phí đăng ký cho Toàn Hội
nghị đã bao gồm tham dự
triển lãm .

THAMDỰTRIỂNLÃMChỉ tham dự cho 3 ngày triển lãm- 11,12,13/12
100.000 Đồng
TOUR THAM QUAN

– Xem chi tiết trên website: www.was.org

Xin đừng gưi Phiếu đăng ký qua mail hoặc fax sau ngày 15 tháng 11, 2013.
Hãy mang phiêu đăng ký đến đăng ký trực tiếp tại Khu triển lãm
TỔNG LỆ PHÍ :

Ban Tổ chức sẽ xác nhận đăng ký và thông báo phản hồi qua email.
Lệ phí đăng ký tham dự hội nghị có thể:
•

Trả bằng tiền mặt

•

Trả chuyển qua tài khoản

-

Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Ngân hàng:

Ngày đăng ký:

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
100.2044-015
INDOVINA BANK – Tp Hồ Chí Minh
46 – 48 – 50 Phạm Hong Thai, District 1, Ho Chi Minh City

Ký tên:

Đồng

