
Stimate coleg,

Din dorinta de a va tine la curent cu organizarea Primului Congres al Societatii Romane de

Chirurgie Vasculara (Sibiu, 16 - 18 octombrie 2014), revenim cu al doilea numar al Newsletter-ului

evenimentului, supunandu-va atentiei patru subiecte:

1. Prelungirea termenului de inscriere “early-bird” pana la 23 iunie 2014

2. Instructiunile de redactare si trimitere a rezumatelor

3. Oferta de cazare

4. Votul pentru alegerea celor 3 cursuri pre-congres (reminder)

1. PRELUNGIREA TERMENULUI DE INSCRIERE “EARLY-BIRD”

Termenul limita pentru inscrierea timpurie (early-bird) a fost prelungit cu o saptamana, pana la

23.06.2014. Va reamintim ca forma recomandata de inscriere este folosind aplicatia de pe

website-ul evenimentului, din sectiunea “Inregistrare” sau accesand direct acest link. Aveti astfel

ocazia de a beneficia de cea mai mica taxa de participare la eveniment; toate taxele se vor majora

dupa acest deadline, conform tabelului din sectiunea “Taxa de participare”.

2. INSTRUCTIUNI DE REDACTARE SI TRIMITERE A REZUMATELOR

Am publicat instructiunile de redactare si trimitere a rezumatelor pentru Primul Congres al SRCV în

sectiunea “Lucrari” a website-ului evenimentului. Lucrarile pot fi trimise din sectiunea “Pagina

mea”, subsectiunea “Inscrierea rezumatelor” (trebuie sa fiti inregistrat pentru a avea acces la acest

serviciu).

Rezumatele acceptate de Comitetul Stiintific al evenimentului vor fi publicate in primul numar al

Romanian Journal for Vascular Surgery.

3. OFERTA DE CAZARE

Am publicat oferta de cazare pentru perioada evenimentului, in sectiunea “Cazare” a website-ului

congresului. Oferta de cazare este gandita sa acopere toate exigentele de confort si buget, iar

preturile ofertate au fost negociate sub nivelul preturilor de receptie, pe care le-ati obtine

rezervand cazarea direct la hotelurile respective. Numarul de camere este limitat, iar alocarea

rezrvarilor se va face strict conform principiului “primul venit, primul servit”. Puteti rezerva

cazarea direct de pe site-ul congresului, din sectiunea “Pagina mea”, subsectiunea “Rezervare

camere la hotel” (trebuie sa fiti inregistrat pentru a avea acces la acest serviciu).



4. VOTUL PENTRU ALEGEREA CELOR 3 CURSURI PRE-CONGRES (REMINDER)

Va reamintim camiercuri, 18 iunie, este ultima zi in care puteti vota pentru 3 din cele 5 teme

propuse de organizatori pentru cursurile pre-congres. Conform voturilor exprimate pana acum,

cele trei titluri care s-a departajat in ordinea preferintelor votantilor sunt “Endovascular therapy”,

“Carotid ultrasonography” si “Flebology”. Daca nu ati votat pana acum, va rugam sa o faceti,

folosind link-ul de mai jos:

[CLICK AICI PENTRU A DECHIDE PAGINA DE VOTARE]

Va multumim!

Prof. Dr. Mihai Ionac

Presedinte SRCV


