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Registrasi
BIAYA PENDAFTARAN
Semua peserta, termasuk penyaji paper dan poster presentasi harus mendaftar sebagai peserta secara penuh. Biaya pendaftaran meliputi
akses ke semua kelas ilmiah, akses ke pameran, nuku abstrak, simposium, makan siang serta coffe break.

JENIS PENDAFTARAN
ON LINE
Peserta dapat mendaftar secara online melalui website resmi P2B2 XIV. Para peserta harus mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran
sebagaimana disyaratkan. Setelah pengajuan pendaftaran diterima, peserta selanjutnya mengirimkan bukti pembayaran. Pernyataan
pendaftaran akan diabaikan setelah 3 hari tanpa pembayaran.
ONSITE
Para peserta dapat mendaftar dengan cara onsite. Di lokasi acara dengan pembayaran secara tunai. Tidak ada pengembalian uang
pendaftaran jika terjadi pembatalan.
PEMBAYARAN
Semua biaya pendaftaran harus dibayar melalui transfer bank. Pendaftar harus menanggung semua biaya bank. Pendaftaran tidak akan
dikonfirmasi sampai biaya pendaftaran masing-masing telah diterima oleh panitia.
Rekening

: Bank Mandiri KCP UGM 137-00-1247604-6

Nama

: PERHIMPUNAN DOKTER AHLI BEDAH YOGYAKARTA

KONFIRMASI PENDAFTARAN
Setelah menerima formulir pendaftaran dan biaya yang sesuai, bukti penerimaan dan pendaftaran konfirmasi resmi akan dikirim. Mohon
tunjukkan konfirmasi pendaftaran di meja pendaftaran untuk mendapatkan tanda identitas peserta dan simposium kit.

PEMBATALAN PENDAFTARAN
1. Pembatalan diajukan secara tertulis dan akan ditindaklanjuti setelah acara selesai.
2. Pembatalan tertulis yang diterima sebelum :
31 Januari 2017 pengembalian dana sebesar 75%
28 Februari 2017 pengembalian dana sebesar 50%
31 Maret 2017 pengembalian dana sebesar 25%
Setelah 31 Maret 2017 Non Refundable
Download formulir pendaftaran di sini.
KEBIJAKAN HOTEL
Karena volume pemesanan kamar hotel yang cukup tinggi selama simposium berlangsung, panitia menyarankan untuk melakukan pemesanan
sedini mungkin. Layanan pemesanan kamar hotel bergantung pada ketersediaan kamar hotel.
RESERVASI HOTEL
Layanan pemesanan hotel dilakukan berdasarkan “first come first serve”. Jika kamar hotel yang dipesan tidak tersedia, panitia berhak
mengalokasikan ke hotel satelit lain dengan standar yang setara. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi formulir pemesanan akomodasi yang
disediakan.
TARIF KAMAR
Kamar dengan tarif khusus simposium disediakan bagi para peserta simposium di beberapa hotel dengan kategori berbeda. Semua harga
diberlakukan dalam Rupiah per malam termasuk sarapan. Disaranakan melakukan pemesanan kamar melalui panitia untuk menjamin
perolehan tarif yang diinginkan.
REGULASI AKOMODASI
Check-in dilakukan pukul 14.00 dan check-out pada pukul 12.00 waktu setempat. Persetujuan early check-in dan check-out merupakan
kebijaksanaan pihak hotel.




Reservasi tidak dapat dilakukan tanpa deposit penuh sejumlah malam pemesanan berdasarkan ketersediaan kamar.
Perubahan dan pembatalan wajib disampaikan kepada panitia secara tertulis sekurang-kurangnya 48 jam sebelum kedatangan.
Pembatalan setelah waktu yang ditentukan tetap dikenakan biaya untuk 1 malam.
No Show akan diterapkan pada malam pertama penundaan dan akan berakibat hilangnya deposit 1 malam.



Untuk layanan hotel yang tidak termasuk dalam paket, akan dikenakan biaya melalui rekening pribadi ketika check-out oleh pihak hotel.

PENDAFTARAN PEMBAYARAN
Seluruh biaya pendaftaran dibayar melalui transfer bank. Pendaftar harus menanggung semua biaya bank. Pendaftaran tidak akan dikonfirmasi
sampai biaya pendaftaran masing-masing telah diterima oleh panitia.
Rekening

: Bank Mandiri KCP UGM 137-00-1247604-6

Nama

: PERHIMPUNAN DOKTER AHLI BEDAH YOGYAKARTA

AKOMODASI PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN
1. Pembatalan tertulis sebagaimana disyaratkan akan diproses setelah acara selesai.
2. Pemberitahuan pembatalan disampaikan selambat lambatnya 48 jam sebelum acara.
3. Batas waktu pengajuan pengembalian dana, maksimum 2 pekan setelah acara, setelah itu pengajuan pengembalian dana tidak dapat
dilayani.
Download formulir akomodasi di sini.
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