
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ειδικζσ τιμζσ για Κφπριουσ Συμμετζχοντεσ 
 
Κόςτοσ εγγραφήσ : 
 
Η εγγραφι ανά μζρα περιλαμβάνει είςοδο ςτισ θμεριςιεσ επιςτθμονικζσ ενότθτεσ, 
πρόγραμμα, βιβλίο περιλιψεων, διάλειμμα για καφζ και ζνα μεςθμεριανό γεφμα.  
 
Η πλιρθσ εγγραφι (και για τισ 3 θμζρεσ του ςυνεδρίου) περιλαμβάνει είςοδο ςε όλεσ τισ 
επιςτθμονικζσ ενότθτεσ, πρόγραμμα , βιβλίο περιλιψεων, διαλείμματα για καφζ και δφο 
μεςθμεριανά γεφματα ( ςτισ 21 και 22 Μαρτίου). 
 

Κόςτοσ Συμμετοχήσ  μζχρι 15/12/16 μζχρι 15/02/17 μετά τισ 15/02/17* 

Σφνεδροι  – ανά μζρα €150 €175 €200 

Σφνεδροι  – πλήρησ ςυμμετοχή  €250 €275 €300 

Φοιτητζσ ** – ανά μζρα €100 €125 €145 

Φοιτητζσ ** – πλήρησ ςυμμετοχή  €170 €210 €245 

 
* Εγγραφζσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Συνεδρίου γίνονται δεκτζσ μζχρι 15 Μαρτίου 2017. 
Εγγραφζσ πζραν τθσ θμερομθνίασ αυτισ κα καταςτοφν δυνατζσ μόνο ςτθν γραμματεία / 
υποδοχι ςτον χϊρο του ςυνεδρίου. Για επιτόπου εγγραφι επιπλζον χρζωςθ Ευρϊ 50. 
 
** Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να παρουςιάςουν αποδεικτικό πλιρουσ φοίτθςθσ για τθν χρονιά 
2016/2017. 
 
Πολιτική Ακφρωςησ: 
Όλεσ οι ακυρϊςεισ πρζπει να λθφκοφν γραπτϊσ μζςω φαξ, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι 
ταχυδρομικϊσ.  
 
Παραληφθείςα Ακφρωςη Εγγραφήσ: 
• Πριν από 30 Δεκεμβρίου 2016 – πλιρθ επιςτροφι εκτόσ από €60 χρεϊςεισ Τράπεηασ και 
επεξεργαςίασ 
• Μεταξφ 30 Δεκεμβρίου 2016 μζχρι 20 Φεβρουαρίου 2017 – επιςτροφι 60% 
• Καμία επιςτροφι για ακυρϊςεισ που λαμβάνονται μετά από τισ 20 Φεβρουαρίου 2017 
 
Επιςτροφζσ χρθμάτων κα διεκπεραιωκοφν ζνα μινα μετά το Συνζδριο 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRATION FORM FOR CYPRIOT PARTICIPANTS 
 

PLEASE TYPE OR PRINT IN BLOCK LETTERS AND RETURN TO SECRETARIAT: 
Bioethics 2017, ISAS International Seminars, POB 574, Jerusalem 9100402, Israel 
Tel: +972-2-6520574, Fax: +972-2-6520558, email: ethics@isas.co.il 
www.bioethics-conferences.com 
 
Last Name: _________________________________  First Name: _________________________________________  

Profession: ______________________________________________________________________________________  

Place of Work: ____________________________________________________________________________________  

Email: __________________________________________________________________________________________  

Mailing Address:   home     work   _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

City: ________________________________ , CYPRUS Postal Code:  ________________________________________  

Phone: _____________________________________  Fax:  _______________________________________________  

 
REGISTRATION FEE:  Conference delegate  Student € _______________________  

Get-Together Dinner – Tuesday, March 21 ________ seat(s)  € _______________________  

Farewell dinner & folklore evening – Wednesday, March 22 ________ seat(s) € __________________________  

TOTAL:  € __________________________  
 
CONFERENCE DAYS: 
 Tuesday, March 21  
 Wednesday, March 22 
 Thursday, March 23 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS: 

 Charge my credit card:  VISA  DINERS  M/C  AMEX 

Number: _______________________________________________________________________________________   

Expiration date: __________________________  CVV:  ________________________________________  

 Bank transfer to ISAS International Seminars Ltd. 
Bank Leumi, Branch #780, 19 King David St., Jerusalem, Israel 
Account Number: 9400/87 
SWIFT Account: LUMIILITXXX 
IBAN Code: IL 69010 78000 00000 940087 
Please email/fax a copy of the bank transfer instructions to the secretariat. 
ALL bank charges and commissions are the responsibility of the participant and must be paid at source in addition to 
the registration fees. 
 

Signature _______________________________  Date  ________________________________________  


