”ბაკურიანი ინნ ” არის ბაკურიანის ცენტრთან ახლოს მდებარე 5-ვარსკვლავიანი
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სასტუმრო.
სასტუმროს ფანჯრებიდან და აივნებიდან გადაიშლება მთიანეთის დაუვიწყარი ხედები.
სასტუმროს რესტორანში სკოლა-კონფერენციის მონაწილეებს შესთავაზებენ პროფესიონალ მზარეულთა მიერ დამზადებულ
”ბაკურიანი
ინნ ” არის ბაკურიანის ცენტრთან ახლოს მდებარე 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო.
ხარისხიან სამჯერად კვებას,ასევე ოთახებში 24-საათიან მომსახურებას.
სასტუმროსმაღალკვალიფიციური
ფანჯრებიდან და აივნებიდან
გადაიშლება
მთიანეთის
დაუვიწყარი ხედები.
პერსონალის
24-საათიანი
სერვისი(რეცეფშენის
ჩათვლით) და უსაფრთხოების სამსახური
სასტუმროს უზრუნველყოფენ
რესტორანში სკოლა-კონფერენციის
მონაწილეებს
შესთავაზებენ
პროფესიონალ მზარეულთა მიერ დამზადებულ
სტუმრების მაქსიმალურ კომფორტს.
ხარისხიან სამჯერად
კვებას,ასევე
ოთახებში
24-საათიან
მომსახურებას.
მაღალი
ხარისხისა და
კომფორტის
გარდა,სასტუმრო
გამორჩეულია ისეთი მომსახურებითაც, როგორიცაა უფასო
მაღალკვალიფიციური
პერსონალის
24-საათიანი
სერვისი(რეცეფშენის
ჩათვლით) და
სამსახური
ტრანსფერი სასტუმროდან საბაგიროებამდე და უკან, დაუთოების,ფაქსის
დაუსაფრთხოების
ფოტოკოპირების
სერვისები.
უზრუნველყოფენ
სტუმრების
მაქსიმალურ
კომფორტს.
ოთახები აღჭურვილია კარადით, ბრტყელეკრანიან სატელიტურ ტელევიზორით, მაცივრით, ელექტროჩაიდანით, ბიდეთ,
მაღალი ხარისხისა
კომფორტის
გარდა,სასტუმრო
გამორჩეულია
ისეთი
როგორიცაა უფასო
ფენით დადა
საწერი
მაგიდით.
ყველა ოთახს აქვს
აბაზანა ,შხაპი
და მომსახურებითაც,
უფასო სატუალეტო-კოსმეტიური
ნაკრები.
ტრანსფერი სასტუმროდან
საბაგიროებამდე
და
უკან,
დაუთოების,ფაქსის
და
ფოტოკოპირების
სერვისები.
აქ შეგიძლიათ ჩაერთოთ სხვადასხვა ღონისძიებებში სათხილამურო სპორტის ჩათვლით.
ოთახები აღჭურვილია
ბრტყელეკრანიან სატელიტურ ტელევიზორით, მაცივრით, ელექტროჩაიდანით, ბიდეთ,
სასტუმროშიკარადით,
დაგხვდებათ:
ფენით და საწერი მაგიდით. ყველა ოთახს აქვს აბაზანა ,შხაპი და უფასო სატუალეტო-კოსმეტიური ნაკრები.
 ტერასა ;
 დახურული საცურაო აუზი;
აქ შეგიძლიათ ჩაერთოთ სხვადასხვა ღონისძიებებში სათხილამურო სპორტის ჩათვლით.
 შშმ პირების მოთხოვნილებებზე მორგებული ოთახები;
 მშრალი და სველი საუნები,ჰიდრომასაჟი;
სასტუმროში
 დაგხვდებათ:
საოჯახო ტიპის ოთახები;
 სამასაჟო და სპა(ფიტნეს)ცენტრი;
 ტერასა ;  საპარკინგო ადგილი;
 დახურული
საცურაოკლუბი,მოედანი
აუზი;
 ბავშვთა
და ანიმაცია;
 შშმ პირების
მოთხოვნილებებზე
მორგებული
ოთახები;

მშრალი
და
სველი
საუნები,ჰიდრომასაჟი;
 საბილიარდო;
 7 სხვადასხვა ტიპის რესტორანი და ბარი;
 საოჯახო
ტიპის
ოთახები;
 სამასაჟო
და საკონფერენციო
სპა(ფიტნეს)ცენტრი;
ბარგის
შესანახი ოთახი ;
დარბაზი;
 საპარკინგო
ადგილი;

ბავშვთა
კლუბი,მოედანი
და ანიმაცია;
 თხილამურებისა და ფეხსაცმლის შესანახი ოთახი;
 საკონცერტო დარბაზი;
 საბილიარდო;
 7 სხვადასხვა
და ბარი;
 უკაბელო ინტერნეტი(უფასო Wi-Fi);
 24ტიპის
000 კვრესტორანი
.მ. გამწვანებული
ტერიტორია;
 ბარგის შესანახი
ოთახი
;

საკონფერენციო
დარბაზი;
 ფეხბურთის, კალათბურთის და ფრენბურთის მოედნები;
 სასტუმროს ტერიტორიაზე 500 მეტრის სასეირნო ბილიკი.
 თხილამურებისა და ფეხსაცმლის შესანახი ოთახი;
 საკონცერტო დარბაზი;
 უკაბელო ინტერნეტი(უფასო Wi-Fi);
 24 000 კვ .მ. გამწვანებული ტერიტორია;
სასტუმროს ფოტოგალერეა:
 ფეხბურთის, კალათბურთის და ფრენბურთის მოედნები;
 სასტუმროს ტერიტორიაზე 500 მეტრის სასეირნო ბილიკი.

სასტუმროს ფოტოგალერეა:

2020 წლის იანვარ-აპრილის კალენდარი
2020 წლის იანვარ-აპრილის კალენდარი

23.02- 01.03.2020
20.01.2020
23.02- 01.03.2020
20.01.2020
01.02.2020

... - სკოლა-კონფერენციის ჩატარების დღეები.
 - 1.მოხსენებათა სათაურების ელექტრონული ვერსიის წარდგენის ბოლო დღე

და

... - სკოლა-კონფერენციის
ჩატარების
დღეები.
2. სასტუმროში შერჩეული
ოთახის
დაჯავშნის ღირებულების გადახდის ბოლო დღე.
 - 1.მოხსენებათა
სათაურების
ელექტრონული
ვერსიის
ბოლო
დღე და
01.02.2020
 - მონაწილეობის
თანხის
სრული პაკეტის
დაწარდგენის
ტრანსპორტის
ღირებულების
გადახდის
-

2. სასტუმროში
შერჩეული
ოთახის დაჯავშნის ღირებულების გადახდის ბოლო დღე.
ბოლო
დღე.

მონაწილეობის თანხის სრული პაკეტის და ტრანსპორტის ღირებულების გადახდის
ბოლო დღე.

MEDICINE OF THE NEW
MILLENNIUM

თანხის გადარიცხვისთვის
თანხის გადარიცხვისთვის
ჩვენი საბანკო
ჩვენირეკვიზიტებია:
საბანკო რეკვიზიტებია:
„საქართველოს
„საქართველოს
ბანკი“, BAGAGE22,
ბანკი“, BAGAGE22,
სალარე ანგარიშის
სალარე ანგარიშის
ნომერი: GE26
ნომერი:
BG00
GE26
0000BG00
03440000
34200344
00 3420 00
მიმღები –მიმღები
რ/კ “საქართველოს
– რ/კ “საქართველოს
პრენატალური
პრენატალური
მედიცინის
მედიცინის
და პერინატოლოგიის
და პერინატოლოგიის
ასოციაცია”,
ასოციაცია”,
საიდენტიფიკაციო
საიდენტიფიკაციო
კოდი – 202215673
კოდი – 202215673
იურიდიული
იურიდიული
მისამართიმისამართითბილისი,
თბილისი,
დმ. უზნაძის
დმ. უზნაძის
ქ. 58
ქ. 58

GSSA MEDICINE

პატივცემულო კოლეგებო,
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი, სხვა ასოციაციებსა
და დაწესებულებებთან ერთად, 2020 წლის 23 თებერვალს-1 მარტს ატარებს მედიკოსთა ტრადიციულ

47-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციას

”ბაკურიანი-2020”
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

სკოლა-კონფერენციაზე ჩატარდება დარგობრივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები და ლექციასემინარები პრაქტიკოსი ექიმებისა და სტუდენტებისთვის.
ასევე დაგეგმილია ტრადიციული ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმების
ორგანიზება მსოფლიოში ცნობილ ექსპერტთა მონაწილეობით.
სკოლა-კონფერენციაზე, მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია, სასურველ თემაზე, სპეციალური ცალკეული
სემინარებისა, ტრენინგების და მასტერ-კლასების ჩატარება. წარმოდგენილი მოხსენებები, ძირითადად,
დაფუძნებული იქნება “მტკიცებითი მედიცინის” პრინციპებზე.
ყველა ოფიციალურად რეგისტრირებული მონაწილე მიიღებს სათანადო სერტიფიკატს და მას არსებული წესის
მიხედვით მიენიჭება შესაბამისი სახელმწიფო კრედიტ - ქულები.
სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობენ კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ მედიკამენტებს, ახალ სამედიცინო
ტექნიკას და სამედიცინო ლიტერატურას.
მნიშვნელოვანია ! მოხსენებათა სათაურების ელექტრონული ვერსია, 2020 წლის 20 იანვრამდე, განაცხადის
სახით უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: ampsmpge@hotmail.com
(მომხსენებლის განაცხადის ფორმა, მონაწილის სარეგისტრაციო ფორმა და სტუდენტის განაცხადის ფორმა
იხილეთ სკოლა-კონფერენციის საიტზე: www.medcongress.ge) .
სკოლა-კონფერენციის სამეცნიერო-პრაქტიკული სესიები ჩატარდება ახალაშენებულ, დღეისთვის ბაკურიანში
ერთად ერთ 5-ვარსკლავიან სუპერკომფორტულ სასტუმროში “ ბაკურიანი ინნ“ 5* ( www.bakurianiinn.ge).
მონაწილეების სურვილის შემთხვევაში, განთავსება, შესაძლებელია ასევე სხვა სასტუმროებში.
სკოლა-კონფერენციის სესიები გაიმართება 7 დღის განმავლობაში კრედიტ-საათების მოსაპოვებლად
გათვალისწინებული აკრედიტირებული სპეციალობათა პროგრამების განრიგის მიხედვით(პრელიმიარული
ცხრილი იხ. საიტზე www.medcongress.ge).
ერთი სრული პაკეტის ღირებულება თითოეული მონაწილესთვის, დამოკიდებულია შერჩეული დღეების
რაოდენობაზე და სპეციალური დიდი ფასდაკლებით შეადგენს:
7 დღით/6 ღამით-840 ლარს, 5 დღით/4 ღამით-590 ლარს, 8 დღით/7 ღამით -960 ლარს.
სხვა რაოდენობის დღეების შერჩევის (გაგრძელების ჩათვლით) სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ მიმართოთ
წინასწარი რეგისტრაციის სამსახურის, MTVi Agency-ს სამდივნოს(იხ.www.medcongress.ge).
სტუდენტებისთვის ნებისმიერ შერჩეულ პაკეტზე მოქმედებს ფასდაკლება 70 ლარი.
6 წლამდე ბავშვების განთავსება სასტუმროში უფასოა (ცალკე საწოლით უზრუნველოფის გარეშე),
ხოლო 6-11 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის მოქმედებს 50% ფასდაკლება.
ინფორმაციისთვის: საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაქირავებული ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულებისა
და პირობების შესახებ, მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის საკითხებში, მედიცინის დოქტორ. ბარბარე (დოდო) გორგოშიძეს, მობ.: 577 43 68 91

მონაწილეთა
მონაწილეთა
საყურადღებოდ:
საყურადღებოდ:
სკოლა–კონფერენციის
სკოლა–კონფერენციის
მონაწილეებმა
მონაწილეებმა
და/ან თანმხლებმა
და/ან თანმხლებმა
პირებმა (ბავშვების
პირებმა (ბავშვების
ჩათვლით),
ჩათვლით),
2020 წლის
2020
20 წლის
იანვრამდე,
20 იანვრამდე,
უნდა გადაიხადონ
უნდა გადაიხადონ
მათ მიერმათ
სასტუმროს
მიერ სასტუმროს
შერჩეული
შერჩეული
ოთახის დაჯავშნის
ოთახის დაჯავშნის
ღირებულება
ღირებულება
300 ლარი
300
(ყოველ
ლარიმონაწილეზე,
(ყოველ მონაწილეზე,
თანმხლები
თანმხლები
პირების პირების
და 5 წლის
დაზევით
5 წლისასაკის
ზევით
ბავშვების
ასაკის ბავშვების
ჩათვლით).
ჩათვლით).

ჯავშნისჯავშნის
ღირებულების
ღირებულების
გადახდამდე,
გადახდამდე,
სასტუმროს
სასტუმროს
ნომერი ნომერი
არ ითვლება
არ ითვლება
დაჯავშნილად
დაჯავშნილად
!
!
2020 წლის
2020
21 იანვრიდან,
წლის 21 იანვრიდან,
სასტუმროს
სასტუმროს
ნომრებისნომრების
(ოთახების)
(ოთახების)
დაჯავშნადაჯავშნა
აღარ იწარმოებს.
აღარ იწარმოებს.
სკოლა-კონფერენციაში
მონაწილეობისა
და სასტუმროში
„ბაკურიანი
„ბაკურიანი
ინნ“ 5* განთავსების
ინნ“ 5* განთავსების
იმ მსურველებს,
იმ მსურველებს,
ვინც
ვინც
სკოლა-კონფერენციაში
მონაწილეობისა
და სასტუმროში
2020 წლის
2020
20 წლის
იანვრის
20 ჩათვლით
იანვრის ჩათვლით
ვერ მოახერხებს
ვერ მოახერხებს
ჯავშნის ჯავშნის
ღირებულების
ღირებულების
გადახდას,
გადახდას,
საორგანიზაციო
საორგანიზაციო
კომიტეტი
კომიტეტი
სასტუმროში
„ბაკურიანი
„ბაკურიანი
ინნ“ 5* განთავსების
ინნ“ 5* განთავსების
გარანტიას
გარანტიას
ვერ მისცემს.
ვერ მისცემს.
სასტუმროში
ჯავშნისთვის
ჯავშნისთვის
გადახდილი
გადახდილი
თანხა ჩაითვლება
თანხა ჩაითვლება
სრული პაკეტის
სრული პაკეტის
ღირებულებაში.
ღირებულებაში.
სკოლა-კონფერენციაში
სკოლა-კონფერენციაში
მონაწილეობის
მონაწილეობის
თანხა (ნებისმიერი
თანხა (ნებისმიერი
სრული პაკეტი)
სრულიდა
პაკეტი)
ტრანსპორტის
და ტრანსპორტის
ღირებულება
ღირებულება
(თუ
(თუ
საორგანიზაციო
კომიტეტის
მიერ შემოთავაზებული
ავტობუსით
იმგზავრებთ)
გადახდილი
უნდა იყოს
საორგანიზაციო
კომიტეტის
მიერ შემოთავაზებული
ავტობუსით
იმგზავრებთ)
გადახდილი
უნდა იყოს
არაუგვიანეს
არაუგვიანეს
2020 წლის
2020
1 (პირველი)
წლის 1 (პირველი)
თებერვლისა.
თებერვლისა.
განხორციელებული
განხორციელებული
რეგისტრაციის
რეგისტრაციის
შემდეგ, მონაწილის
შემდეგ, მონაწილის
მიზეზითმიზეზით
გადახდის
გადახდის
გაუქმების
გაუქმების
შემთხვევაში:
შემთხვევაში:
- 2020 წლის
- 2020
01 თებერვლამდე
წლის 01 თებერვლამდე
მას სრულად
მას სრულად
დაუბრუნდება
დაუბრუნდება
გადახდილი
გადახდილი
თანხა. თანხა.
- 2020 წლის
- 2020
01-დან
წლის0501-დან
თებერვლამდე
05 თებერვლამდე
მას დაუბრუნდება
მას დაუბრუნდება
პაკეტის ღირებულების
პაკეტის ღირებულების
80 %.
80 %.
- 2020 წლის
- 2020
06-დან
წლის1106-დან
თებერვლამდე
11 თებერვლამდე
მას დაუბრუნდება
მას დაუბრუნდება
პაკეტის ღირებულების
პაკეტის ღირებულების
60 %.
60 %.
- 2020 წლის
- 2020
12-დან
წლის1512-დან
თებერვლამდე
15 თებერვლამდე
მას დაუბრუნდება
მას დაუბრუნდება
პაკეტის ღირებულების
პაკეტის ღირებულების
40 %.
40 %.
- 2020 წლის
- 2020
16 თებერვლიდან
წლის 16 თებერვლიდან
მას აღარ მას
დაუბრუნდება
აღარ დაუბრუნდება
გადახდილი
გადახდილი
პაკეტის თანხაპაკეტის თანხა0 %.
0 %.
დაწვრილებითი
ინფორმაცია
სკოლა-კონფერენციაში
მონაწილეობის
შესახებ (მონაწილეებისა
და თანმხლები
დაწვრილებითი
ინფორმაცია
სკოლა-კონფერენციაში
მონაწილეობის
შესახებ (მონაწილეებისა
და თანმხლები
პირების სხვადასხვა
ვადით სასტუმროში
განთავსება
და პაკეტის
საორგანიზაციო
კომიტეტის
მიერ
პირების სხვადასხვა
ვადით სასტუმროში
განთავსება
და ღირებულება,
პაკეტის ღირებულება,
საორგანიზაციო
კომიტეტის
მიერ
დაქირავებული
ტრანსპორტით
მგზავრობა,
სხვა სასტუმროებში
განთავსება,
მათი დაჯავშნა,
ღირებულება
და სხვა და სხვა
დაქირავებული
ტრანსპორტით
მგზავრობა,
სხვა სასტუმროებში
განთავსება,
მათი დაჯავშნა,
ღირებულება
დეტალები)
შეგიძლიათ
იხილოთიხილოთ
ჩვენს საიტზე:
www.medcongress.ge
დეტალები)
შეგიძლიათ
ჩვენს საიტზე:
www.medcongress.ge
ან მიმართოთ
ან მიმართოთ
წინასწარი
წინასწარი
რეგისტრაციის
რეგისტრაციის
სამსახურის,
სამსახურის,
MTVi Agency-ს
MTVi Agency-ს
სამდივნოს:
სამდივნოს:
საორგანიზაციო
კომიტეტის
საინფორმაციო-სარეგისტრაციო
სამსახურის
დირექტორი,
საორგანიზაციო
კომიტეტის
საინფორმაციო-სარეგისტრაციო
სამსახურის
დირექტორი,
MTVi Agency-ს
MTVi Agency-ს
ხელმძღვანელი
ხელმძღვანელი
მიხეილ ხოშტარია
მიხეილ ხოშტარია
მობ.: 555მობ.:
404 731;
555 404
ტელ.:
731;299ტელ.:
56 65 299 56 65
სამდივნოს
ადმინისტრატორი
თეა ჯოხაძე
სამდივნოს
ადმინისტრატორი
თეა ჯოხაძემობ.: 593 მობ.:
205 731;
593 205
ტელ.:
731;299ტელ.:
56 65 299 56 65

ყოველდღე
ყოველდღე
15.00 – 24.00
15.00სთ.
– 24.00 სთ.

ელ.ფოსტა:
ელ.ფოსტა:
mtvi2015@gmail.com
mtvi2015@gmail.com
სკოლა-კონფერენციის
ფეისბუკის
გვერდებია:
სკოლა-კონფერენციის
ფეისბუკის
გვერდებია:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602
https://www.facebook.com/Mikho1941
https://www.facebook.com/Mikho1941
სკოლა-კონფერენციის
სკოლა-კონფერენციის
დროს დაგეგმილია
დროს დაგეგმილია
გამოფენების,
გამოფენების,
შემოქმედებითი
შემოქმედებითი
საღამოების
საღამოების
და ყოველდღიური
და ყოველდღიური
საინტერესო
საინტერესო
და გასართობი
და გასართობი
ღონისძიებების
ღონისძიებების
მოწყობა.მოწყობა.
სკოლა-კონფერენციასთან
სკოლა-კონფერენციასთან
თანამშრომლობით
თანამშრომლობით
დაინტერესებულ
დაინტერესებულ
კომპანიებსა
კომპანიებსა
და ფირმებისთვის
და ფირმებისთვის
დამატებითი
დამატებითი
ინფორმაცია
ინფორმაცია
მოცემულია
მოცემულია
სკოლა-კონფერენციის
სკოლა-კონფერენციის
საიტზე www.medcongress.ge
საიტზე www.medcongress.ge
მათთვისმათთვის
განკუთვნილ
განკუთვნილ
სპეციალურ
სპეციალურ
წერილში.წერილში.
გთხოვთ გთხოვთ
დროულად
დარეგისტრირდეთ
და გადაიხადოთ
სასტუმროს
ჯავშანი, ჯავშანი,
ასევე ხშირად
დროულად
დარეგისტრირდეთ
და გადაიხადოთ
სასტუმროს
ასევე და
ხშირად და
რეგულარულად
ეწვიოთ ხსენებულ
საიტს დასაიტს
ფეისბუკის
ჩვენს გვერდებს,
ყველა სიახლისა
და შესაძლო
რეგულარულად
ეწვიოთ ხსენებულ
და ფეისბუკის
ჩვენს გვერდებს,
ყველა სიახლისა
და შესაძლო
ცვლილებების
დროულად
გასაცნობად.
ცვლილებების
დროულად
გასაცნობად.

საორგანიზაციო
საორგანიზაციო
კომიტეტი
კომიტეტი

