A XI-a Conferință națională a OAMGMAMR
Comitetul de organizare/științific
INFORMATII UTILE
Evenimentul are deja un site propriu, adresa la care poate fi accesat este
www.conferintaoamgmamr.ro
Azi si maine vor fi completate cu informatii toate rubricile, incepand de luni il vom comunica
public, respectiv
- Va fi postata o informatie pe site-ul national
- Filialele sunt rugate sa comunice pe site-urile proprii anuntul referitor la site-ul
evenimentului, persoane de contact, cateva detalii privind acest eveniment
Evenimentul este creditat cu 15 credite, dosarul a fost finalizat si aprobat.
Calendarul stiintific ramane acelasi
Perioada de primire a rezumatelor este 17 iulie-15 august.
Perioada de primire a prezentarilor este 1-30 august. Instructiuni privind realizarea
prezentarilor vor fi postate pe site in data de 12 august; celor care au trimis deja prezentari, sau
o vor face pana luni, le voi comunica individual aceste instructiuni pentru revizia prezentarilor
trimise.
Inscrierile se vor face NUMAI PE SITE, incepand cu data de 12 august, conform intructiunilor
afisate (inca in lucru).
Participanti
Asteptam un numar de 300 participanti, dintre care 90 membri ai Consiliului National,
aproximativ 160 participanti cu cazare, aproximativ 50 participanti din Brasov (fara cazare)
Costuri
Pentru membrii Consililui National (90 persoane) costurile sunt sponsorizate.
Pentru ceilalti participanti costurile sunt prezentate in pachete standard, care includ toate
mesele, respectiv:
- pachetul standard pentru participantii cazati in camere duble - 1118 lei lei/persoana
(cazare 3 nopti, masa, materiale promotionale, pauzele de cafea)
- pachetul standard pentru participantii fara cazare, colegii din Brasov – 400 lei/persoana
(2 zile, masa de pranz, materiale promotionale, pauzele de cafea). Optional pot alege sa
participe la cina festiva, pretul pachetului fiind in acest caz 486 lei/persoana.
Alte detalii de organizare
Organizatorii ne-au comunicat ca toate cazarile se vor face in camere duble; negociem un
numar de camere single pentru care prioritatea o constituie reprezentantii autoritatilor. Vom
stii mai multe in zilele urmatoare, am insa rugamintea sa aveti in vedere ca este posibil sa nu
avem camere single disponibile.
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Referitor la mese, daca sunt persoane care au indicatii medicale speciale pentru regimul
alimentar va rog sa mi le comunicati pe mail de preferat inainte de data de 10 septembrie, sa
putem organiza si monitoriza si acest aspect.
Mesele vor fi organizate in regim „bufet suedez”, atat la pranz cat si la cina.
In program este inclusa o cina festiva in data de 26 septembrie.
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