БЪЛГАРСКА ГРУПА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
ORACLE

Есенен семинар на BGOUG' 2017
В периода 17 - 19 ноември 2017 г., в хотел РИУ Правец Резорт, ще се проведе
есенната конференция на Българската Група на Потребителите на ORACLE.
Събитията, организирани от BGOUG, целят да предоставят подходяща среда
за обмен на знания за продуктите и технологиите на ORACLE Corporation.
Участници в конференциите са признати в областта български и международни
специалисти – разработчици, администратори на бази от данни, консултанти,
бизнес потребители, мениджъри.
Очакваме събитието да събере над 350 потребители на ORACLE технологиите.
Лектори на конференцията ще бъдат изявени Oracle специалисти:
-

Технологични евангелисти от „Oracle ACE“ програмата
Julian Dontcheff, Craig Shallahamer, Kamil Stawiarski, Robert Lockard

-

Старши технологични специалисти от ORACLE
Bryn Llewellyn, Joel Goodman, Georgi Kodinov

-

Водещи специалисти в областта с богат практически опит

TestFest изпити: За втори път BGOUG ще бъде партньор на
сертификационния център на Oracle University и Oracle Partner Network.
В дните на конференцията всеки регистриран участник ще има възможност да
се възползва от 50% отстъпка от цената на сертификационните изпити на
Oracle University.
Заповядайте в хотел РИУ Правец Резорт от 17 до 19 ноември 2017 г, за да
чуем новостите, да споделим опит и идеи, да подобрим квалификацията си и да
се срещнем в неформална обстановка с колеги и водещи имена в областта.
Актуална информация за събитието, както и пълен списък с лекторите и
темите, ще бъдат публикувани на страницата на събитието.

Регистрирайте се тук.
Краен срок за получаване на заявките за участие е 06.11.2017 г.
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Условия за участие
Цените са в лева за един участник, БЕЗ включен 20% ДДС.

Хотел РИУ Правец Ризорт
Пакет

Описание

Вид настаняване

Пакет без
настаняване

Конферентни такси,
2 обяда (17,18.11)

Без настаняване

145

190

Пакет без
настаняване
/ 1 вечеря“

Конферентни такси,
2 обяда (17,18.11)
Оф.вечеря (17.11)

Без настаняване

185

230

Пакет
„1 нощувка“

Конферентни такси,
1 нощувка (17.11),
1 закуска (18.11),
2 обяда (17,18.11),
Оф.вечеря (17.11)

Легло
в двойна стая

240

290

Самостоятелна
стая

275

325

Конферентни такси,
2 нощувки (17,18.11),
2 закуски (18,19.11),
2 обяда (17,18.11),
Оф.вечеря (17.11)

Легло
в двойна стая

305

360

Самостоятелна
стая

365

415

Конферентни такси,
2 нощувки (17,18.11),
2 закуски (18,19.11),
2 обяда (17,18.11),
2 вечери (17,18.11)

Легло
в двойна стая

330

385

Самостоятелна
стая

390

440

Пакет
„2 нощувки /
1 вечеря“

Пакет
„2 нощувки /
2 вечери“

BGOUG член

Не-член

Допълнителни опции
Опция

Описание

Цена

Членски внос

Членски внос за 2017 г.

60

Транспорт

София – Правец: 17 Ноември, 7:45 часа
от Стадион Васил Левски, София

20

Правец - София: 19 Ноември, 12:30
от паркинга на хотел РИУ Правец Ризорт
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Опция

Описание

Пакет придружител
“1 нощувка“

1 нощувка (17.11),
1 закуска (18.11),
2 обяда (17,18.11),
Оф.вечеря (17.11)

Легло
в двойна стая

205

2 нощувки (17,18.11),
2 закуски (18,19.11),
2 обяда (17,18.11),
Оф.вечеря (17.11)

Легло
в двойна стая

275

2 нощувки (17,18.11),
2 закуски (18,19.11),
2 обяда (17,18.11),
2 вечери (17,18.11)

Легло
в двойна стая

300

*Приложим към пакет на
пълноправен участник в
семинара

Пакет придружител
„2 нощувки /
1 вечеря“

Цена

*Приложим към пакет на
пълноправен участник в
семинара

Пакет придружител
„2 нощувки /
2 вечери“
*Приложим към пакет на
пълноправен участник в
семинара

Проформа фактура за дължимите суми ще Ви бъде изпратена при поискване
или след затваряне на регистрацията, но не по-късно от 10.11.2017 г.
Плащането може да се извърши по банков път, paypal фактура, или на място.
На място се приемат плащания в брой, с дебитни или кредитни карти (Visa, Visa
Electron, Maestro, Master Card).

Условия за отказ от участие
Вашата заявка за регистрация може да бъде отказана до 10.11.2017 г.
При отказ от участие в семинара след 10.11.2017 23:59 се заплаща 50% от
стойността на услугата. При неявяване на семинара, ще бъдете таксувани
100% от стойността на услугата.
Очакваме Ви
УС на BGOUG
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