Visszaküldendő: Márkaépítés Kft. 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 4. címre, vagy az pszichiatria@kongresszusok.hu e-mail címre.
Online regisztráció / regisztrációs lap letöltése: kongresszusok.hu/pszichiatria

☐ Dr.

☐ Szakdolgozó

☐ Hallgató

Név: .......................................................................................................................... Nyilvántartási szám: ..............................................
Munkahely: .............................................................................................................. Szakképzettség: ......................................................
Levelezési cím: .....................................................................................................................................................................................…...
Telefon (mellékkel): ….................................................................... Email: .................................................@............................................
Leánykori név: …............................................................................. Anyja neve: …....................................................................................
Születési hely: …............................................................................. Születési dátum: ...............................................................................
A kongresszuson

☐ Előadást jelentek be

(Csak az előadást tartó töltse ki!)

Előadás címe: …..........................................................................................................................................................................................
Szerző(k) neve: …........................................................................................................................................................................................
Szerző(k) munkahelye: …........................................................................................................................................................................….
…..................................................................................................................... Témakör: …...................................................................….
Regisztrációs díj
Típus

☐ Résztvevő
☐ Kísérő

2019.03.31-ig

2019.04.01-től

helyszínen

47.900 Ft

52.900 Ft

54.900 Ft

29.900 Ft

Regisztrációs díj tartalma: A részvételi díj az adókat és 7450 Ft/nap értékben közvetített étkezést tartalmaz, mely a számlán külön sorban kerül feltüntetésre.
A részvételi díj tartalmazza a kongresszus tudományos programján való részvételt, a kongresszus kiadványait, a szakmai kiállítás megtekintését, étkezéseket ésa
társasági programokon való részvételt.
A kísérői részvételi díj tartalmazza a napközbeni étkezéseket és a társasági programokon való részvételt (a kongresszus tudományos programjai ezzel a
belépővel nem látogathatók).

☐ Kiállító

27.790 Ft

A kiállítói részvételi díj tartalma: A részvételi díj az adókat és 6000 Ft/nap értékben közvetített étkezést tartalmaz, mely a számlán külön sorban kerül
feltüntetésre. A díj tartalmazza a szakmai kiállításon való részvételt, a kongresszus kiadványait és a napközbeni étkezéseket (a kongresszus társasági programjai
ezzel a belépővel nem látogathatók).

Szálloda
Vital Hotel NAUTIS ****

Egyágyas szoba/éj

Kétágyas szoba/éj

Háromágyas szoba/éj

Négyágyas szoba/éj

☐ 29.500 Ft

☐ 39.500 Ft

☐ 49.500 Ft

☐ 59.500 Ft

A szállodaárak szobánként értendők egy éjszakára, és magukban foglalják a bőséges büféreggelit, az adókat, a wellness- és wifi-használatot. A négyágyas szobák
esetében két fő kihúzható kanapéágyon (160x200 cm) kerül elhelyezésre.

Érkezés: 2019. június ………

Elutazás: 2019. június ………

Éjszakák száma: …….……

Összesen: ....….………….............................. Ft

☐ A szoba költségét megosztani kívánom szobatársa(i)mmal.
Szobatárs(ak) neve: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………

FIZETENDŐ ÖSSZESEN

________________________________ Ft

A megrendelések befogadása a beérkezések sorrendjében történik. Amennyiben a kongresszusi szálloda betelik, további kedvezményes
árú szálláslehetőséget tudunk biztosítani különböző kategóriákban, melyről a visszaigazolásban küldünk tájékoztatást.
FIZETÉSI MÓDOK

☐ Csekken (melyet a jelentkezési lap feldolgozása után postán küldünk Önnek)
☐ Banki átutalással: Márkaépítés Kft. 11732002-20415956-00000000 (OTP Bank) (Kérjük, az átutalásra írja rá saját nevét és azonosítóját)
SZÁMLÁZÁS
A vonatkozó törvények az étkezési, szállás és egyéb költségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. A számlát a
megadott számlacímzett nevére állítjuk ki. Amennyiben nem ad meg külön címzettet, a számla a jelentkező nevére és címére kerül kiállításra! A
kiállított számlát utólag más címzett nevére módosítani 3.000 Ft kezelési költség ellenében tudjuk! Kérjük, hogy a címzett adatait pontosan és olvashatóan legyen szíves megadni a KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZATON!
FIZETÉSI FELTÉTELEK
A regisztráció visszaigazolásakor küldött számlát kérjük a rajta szereplő határidőig kiegyenlíteni. Szállást csak a szállásdíj befizetése után tudjunk
visszaigazolni és lefoglalni.
LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS
Lemondási határidő: 2019. május 15. | 2019. május 1. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80%-át, a teljes szállásdíjat és a fakultatív
program díját visszatérítjük. 2019. május 1. és május 15. közötti lemondás esetén a részvételi díj, a szállásdíj és a fakultatív program 50%-át visszatérítjük. 2019. május 15. utáni lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni sem a részvételi-, sem a szállás-, sem a fakultatív program díját. A
megrendelt és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe. A megrendelő
kijelenti, hogy ezen lap kitöltésével és visszaküldésével a fenti feltételeket elfogadja.

K Ö L T S É G Á T V Á L L A L Ó N Y I L AT K O Z AT
EGYÉNI BEFIZETÉS ESETÉN KÉRJÜK KITÖLTENI
Vállalom, hogy a költségeket a megküldött átutalási utalványon befizetem. Tudomásul veszem, hogy regisztrálásom feltétele a regisztrációs lapon
bejelölt összegek befizetése és a feladóvevénynek a helyszínen történő bemutatása. Tudomásul veszem a Lemondási és visszafizetési feltételeket.

Számlacím: .................................................................................................................................................................................………….....
….................................................................................................................................................................................................................
Dátum: …........................................................…..

Aláírás: …...............................................................................…

SZPONZORÁLT RÉSZVÉTEL ESETÉN KÉRJÜK KITÖLTENI
Cégünk ezúton vállalja, hogy …........................................................................................... és ☐ kísérője-, ☐ regisztrációs-, ☐ szállásköltségeit a fenti regisztrációs nyomtatvány kitöltése alapján kiegyenlíti.

Cég: …................…....................................................................................................................................................................................…
Cím: ………………………………………………………………………………………..….............................................................................................................
Adószám: ……………...........................................… Ügyintéző: ….......................................................................................…………………......…
Tel.: …................................................................… E-mail: …............……..............................@.....................................................................
Tudomásul vesszük a Lemondási és visszafizetési feltételeket. A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják
elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.

Dátum: …..............................

Cégszerű aláírás: …..............................................................

Dátum: …..............................

Résztvevő aláírása: ………………… ………… …... ...........................

