REGISZTRÁCIÓS LAP

SZ NT 2017

Visszaküldendő 2017. november 10-ig az lkristof@convention.hu e-mail címre vagy a
következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni: postacím: Convention Budapest K.,
1036 Budapest Lajos u. 66. A épület, fax: (+36 1) 299-0187.
Javasolt jelentkezési mód on-line a www.convention.hu oldalon.

Szegedi Intenzíves Találkozó

2017. november 16-18. | Szeged, Hunguest Hotel Forrás

SZEMÉLYES ADATOK

(Prof.

Dr.

A REGISZTRÁCIÓS LAPOT, KÉRJÜK NYOMTATOTT
NAGY BETŰKKEL SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI!

):

Vezetéknév:

Keresztnév:

Szakképesítés:

Beosztás:

Irányítószám:

Város:

Pecsétszám:

Cím (utca, tér, házszám):

E-mail:

Telefon:

Fax:

Leánykori név*:

Anyja neve:*

Működési nyilvántartási szám:*

Születési hely:*

Születési idő:*

* szakdolgozóknak kötelező kitölteni

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK

2017.09.30. és ez
előtti jelentkezéssel

2017.11.15. és ez
előtti jelentkezéssel

Helyszíni
jelentkezéssel

Az ellátási költségek nem a csomag része, fakultatív szolgáltatások

Orvos regisztráció

20.000 Ft/fő

30.000 Ft/fő

40.000 Ft/fő

Büféebéd (/fő/nap)
csütörtök
péntek

Szakdolgozó regisztráció

10.000 Ft/fő

15.000 Ft/fő

20.000 Ft/fő

Nyitófogadás csütörtök este (/fő)

fő

7.000 Ft

8.000 Ft/fő

8.000 Ft/fő

8.000 Ft/fő

Bankett vacsora pénteken (/fő)

fő

9000 Ft

Tényleges nyugdíjas,
rezidens, PhD. hallgató
regisztráció

A regisztrációs díjak tartalma: névitűző, programfüzet, részvetel a tudományos programon, a
kapcsolódó kiállítás megtekintése. kávészüneti ellátás 5 alkalommal(a számlán külön sorban 5.200 Forint
értékben kerül feltüntetésre).

fő
szombat

5.200 Ft

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK
ÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN:

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK ÖSSZESEN:

FIZETÉSI MÓDOK

MUHELYEK

Csekk (csak kérésre küldünk a személyes adatok között megadott postacímre)

ECMO-course - 2017.11.16. (max. 20 fő)

ingyenes

Átutalás (a Convention Budapest K. bankszámlaszámára)

Hemosztázis kurzus - 2017.11.16. (max. 30 fő)

ingyenes

Költségvállalói nyilatkozat (kérjük a regisztrációs lap hátoldalán
található költségvállalói nyilatkozat visszaküldését)

Bronchoscopia kurzus - 2017.11.16. (max. 15 fő)

ingyenes

SZÁLLÁSFOGLALÁS (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

A szállás nem a csomag része, fakultatív szolgáltatás

Vendégéjszakák:

2017.11.15.

2017.11.16.

Bankkártya (csak az online regisztrációban van lehetőség)

2017.11.17.

2017.11.18.

Kétágyas szoba esetén
a szobatárs neve:
Hunguest Hotel Forrás**** superior (A tanfolyam helyszíne)
Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24. | www.hunguesthotels.hu
Kétágyas szoba egy fő részére

24.000,- Ft/szoba/éj

Kétágyas szoba két fő részére

32.700,- Ft/szoba/éj

A szobaár tartalma: gazdag büféreggeli, az éjszakák számával megegyező számú, naponta korlátlan
belépésre jogosító belépő a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged (családi wellness,
élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand) üzemelő medencéihez, valamint - szintén a
ﬁzetett vendégéjszakák számával egyező alkalommal - szabadon választott időpontban, napi
egyszeri belépéssel 3 órás időtartamú tartózkodási lehetőség a fürdő Csendes wellness részlegében.
(csendes, relaxációs zóna, ahová csak 16 éven felüliek léphetnek be, biztosítva ezzel a vendégek
nyugodt környezetben történő pihenését. Szolgáltatások: élmény- és pezsgőmedence, ﬁnn szaunák,
infraszauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna.), WIFI internet,
fürdőköntös, ÁFA. (Az elutazás napján csak a Csendes wellness részleg vehető igénybe 11:00 óráig.)

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest
K.-hez eljuttatni. A részvétel feltétele a regisztrálás. Regisztrációját követően emailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat
találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás
esetén annak a cégnek küldünk, amely faxon vagy levélben hivatalosan elküldi
szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről. A Convention Budapest K. az
igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó beﬁzetett összegről elektronikus
számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a
megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik
véglegessé. Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevő nevét legyen kedves a
csekk közleményrovatában nyomtatott nagybetűkkel feltűntetni. Ennek hiányában
a beﬁzetést nem tudjuk beazonosítani. Köszönjük. Szíves ﬁgyelmét felhívjuk, hogy
utólagosan számlát más címre kiállítani, 2017. szeptember 30-a után regisztrációt
törölni, a beﬁzetett összeget visszaﬁzetni nem áll módunkban a kötbéres
szerződések miatt. Megértését köszönjük! Amennyiben regisztrációs díjának
beﬁzetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2017. november 10-ig, úgy az
igényelt szolgáltatásokat és regisztrációját töröljük.

SZÁLLÁSKÖLTSÉG ÖSSZESEN:

Dátum:

Aláírás:

Kongresszus szervező: Convention Budapest K., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (+36 1) 299 0187 | Tel: (+36 1) 299 0184, - 85, -86 | E-mail: lkristof@convention.hu | www.convention.hu
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REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő 2017. november 10-ig az lkristof@convention.hu e-mail címre vagy a
következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni: postacím: Convention Budapest K.,
1036 Budapest Lajos u. 66. A épület, fax: (+36 1) 299-0187.
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A REGISZTRÁCIÓS LAPOT, KÉRJÜK NYOMTATOTT
NAGY BETŰKKEL SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI!

Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre (szponzorált részvétel), azt csak abban az esetben áll
módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi adatok kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
Ezúton vállaljuk, hogy az alábbi résztvevő költségeit (
regisztrációs,
étkezési
szállás) átutalással egyenlítjük ki. A
regisztrációs díj tartalmaz kávészüneti ellátást 5 alkalommal(a számlán külön sorban 5.200 Forint értékben kerül feltüntetésre).
Vezetéknév (

Prof.

Dr.):

Keresztnév:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Számlazási név:

Számlázási cím:

E-mail cím (ahová a számlát küldjük):

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefonszáma:

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest K.-hez eljuttatni. A részvétel feltétele a regisztrálás. Regisztrációját követően emailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás
esetén annak a cégnek küldünk, amely faxon vagy levélben hivatalosan elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről. A Convention Budapest K. az
igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó beﬁzetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a
megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik véglegessé. Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevő nevét legyen kedves a
csekk közleményrovatában nyomtatott nagybetűkkel feltűntetni. Ennek hiányában a beﬁzetést nem tudjuk beazonosítani. Köszönjük. Szíves ﬁgyelmét felhívjuk,
hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2017. szeptember 30-a után regisztrációt törölni, a beﬁzetett összeget visszaﬁzetni nem áll módunkban a kötbéres
szerződések miatt. Megértését köszönjük! Amennyiben regisztrációs díjának beﬁzetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2017. november 10-ig, úgy az
igényelt szolgáltatásokat és regisztrációját töröljük.

Dátum:

Aláírás:

Kongresszus szervező: Convention Budapest K., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (+36 1) 299 0187 | Tel: (+36 1) 299 0184, - 85, -86 | E-mail: lkristof@convention.hu | www.convention.hu

