За учесници од БиХ:
ПАКЕТ 1 – цена за студенти од БиХ:
ВКУПНО: 320,000 КМ
Цената вклучува:
1. Превоз на релација Сараево – Скопје – Сараево.
2. Ноќевање (6 ноќевања) на база на полн пансион (доручек, ручек и вечера).
3. Котизација за учество.
Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата најдоцна
до 15.06.2018 година.
Плаќањето се врши со директна уплата на средствата на жиро сметката на Филозофскиот факултет
во Скопје.
Упатството за плаќање е дадено во прилог.

ПАКЕТ 2 – цена за други лица од БиХ:
ВКУПНО: 512,000 КМ
Цената вклучува:
1. Котизација за учество: 176,000 КМ
2. Ноќевање со појадок (6 ноќевања) во хотел „Континентал“ во Скопје (посебна цена за
учесниците е 336,000 КМ)
Плаќањето на котизацијата во износ од 176,000 КМ се врши со директна уплата на жиро сметката
на Филозофскиот факултет во Скопје. Упатството за плаќање е дадено во прилог.
Плаќањето може да извршите на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата најдоцна
до 15.05.2018 година.
Резервацијата и плаќањето на хотелското сместување се врши директно во хотелот „Континентал“
во Скопје.
http://www.hotelcontinental.com.mk/
Контакт лице: sales3@hotelcontinental.com.mk
Моб: +389 70 285 456
Учесниците може индивидуално на друг начин да обезбедат сместување во Скопје.

За учесници од Македонија:
ПАКЕТ 1 – цена за студенти од Македонија
ВКУПНО: 88,00 евра / 5.418,00 МКД
Цената вклучува котизацијата за учество.
Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавување, а втората рата најдоцна
до 15.06.2018 година.
Плаќањето се врши со директна уплата на средствата на жиро сметката на Филозофскиот факултет,
Скопје.
Примател: Филозофски факултет, Скопје
Банка на примач: Народна банка на РМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160010422778818
Приходна шифра: 723119
Програма: 41

ПАКЕТ 2 – цена за други лица од Македонија:
ВКУПНО: 138,00 евра / 8.494,81 МКД
Во цената е вклучена котизацијата за учество.
Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата најдоцна
до 15.06.2018 година.
Плаќањето се врши со директна уплата на средствата на жиро сметката на Филозофскиот факултет,
Скопје.
Примател: Филозофски факултет, Скопје
Банка на примач: Народна банка на РМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160010422778818
Приходна шифра: 723119
Програма: 41

За учесници од земјите од регионот
ПАКЕТ 1 – цена за студенти од земјите од регионот:
ВКУПНО: 160,00 ЕВРА
Цената вклучува:
1. Ноќевање (6 ноќевања) на база на полн пансион (појадок, ручек и вечера).
2. Котизација за учество.
Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавување, а втората рата најдоцна
до 15.06.2018 година.
Плаќањето се врши директно со уплата на средства на жиро сметката на Филозофскиот факултет во
Скопје. Упатството за плаќање е дадено во прилог.
ПАКЕТ 2 – цена за други лица од земјите од регионот:
ВКУПНО: 256,00 евра
Во вкупната цена е вклучено:
1. Котизација за учество: 88,00 Евра
2. Ноќевање со појадок (6 ноќевања) во хотел „Континентал“ во Скопје (посебан цена за
учесниците 168,00 Евра)
Плаќањето на котизацијата во износ од 176,000 КМ се врши директно со уплата на жиро сметката
на Филозофскиот факултет во Скопје. Упатството за плаќање е дадено во прилог.
Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата
најдоцна до 15.06.2018 година.
Резервацијата и плаќањето на хотелското сместување се врши директно во хотелот „Континентал“
во Скопје.
http://www.hotelcontinental.com.mk/
Контакт лице: sales3@hotelcontinental.com.mk
Моб: +389 70 285 456
Учесниците може индивидуално на друг начин да обезбедат сместување во Скопје.

