ICMART XIII. World Congress
Hotel Hilton Budapest, 2008. október 10-12.

REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendõ: Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf: 11. címre vagy a 06-1-299-0187-es telefax számra.
Név:...................................................................................................Beosztás:........................................................................................
Levelezési cím:

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
Telefon:

-

Fax:

-

E-mail cím: ………………………………...................................................................................................................................................
Számlázási cím:......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Szponzorált részvétel esetén:
Ezúton vállaljuk, hogy……………………………………………regisztrációs , étkezési , szállás  költségeit átutalással egyenlítjük ki.
Ügyintézõ neve, telefonszáma:……………………………………………………………...........................………………………………………
Cégképviselõ aláírása, cégbélyegzõ:…………………………………………………………..............................…………………………….....
I. Regisztrációs díj (a díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t)
2008. szeptember 30. elõtti fizetéssel 2008. szeptember 30. utáni fizetéssel
Ellátás nélküli részvétel a teljes
ICMART kongresszuson

 25.000 Ft / fõ

 30.000 Ft / fõ

Ellátás nélküli részvétel pénteken,
2008. október 10-én

 10.000 Ft / fõ

 12.000 Ft / fõ

Ellátás nélküli részvétel szombaton,
2008. október 11-én

 10.000 Ft / fõ

 12.000 Ft / fõ

Ellátás nélküli részvétel vasárnap,
2008. október 12-én

 10.000 Ft / fõ

 12.000 Ft / fõ

Kávészüneti ellátás (2 kávé- és 2 üdítõjegy)
2008. október 10-én, pénteken

 3.000 Ft / fõ

 3.000 Ft / fõ

Kávészüneti ellátás (2 kávé- és 2 üdítõjegy)
2008. október 11-én, szombaton

 3.000 Ft / fõ

 3.000 Ft / fõ

Kávészüneti ellátás (2 kávé- és 2 üdítõjegy)
2008. október 12-én, vasárnap

 3.000 Ft / fõ

 3.000 Ft / fõ

Büféebéd a kongresszus helyszínén
2008. október 10-én, pénteken

 8.000 Ft / fõ

 8.000 Ft / fõ

Büféebéd a kongresszus helyszínén
2008. október 11-én, szombaton

 8.000 Ft / fõ

 8.000 Ft / fõ

Büféebéd a kongresszus helyszínén
2008. október 12-én, vasárnap

 8.000 Ft / fõ

 8.000 Ft / fõ

Nyitófogadás a Magyar Tudományos Akadémián
2008. október 10-én, pénteken

 9.000 Ft / fõ

 9.000 Ft / fõ

Bankett vacsora
2008. október 11-én, szombaton

 10.000 Ft / fõ

 10.000 Ft / fõ

I. Regisztrációs díj összesen:

....................... Ft

A szervezõk szinkrontolmácsolás biztosítását tervezik a plenáris teremben. A szinkrontolmácsolás feltétele legalább 50 hazai résztvevõ
regisztrációja. Szíveskedjen jelezni, hogy részvételi szándékát szinkrontolmácsolás hiánya esetén is fenntartja-e! A döntés a szinkrontolmácsolásról 2008. október 1-én megszületik, ezt követõen fogjuk tájékoztatni a résztvevõket és küldeni a befizetéshez a csekket.
Részvételi szándékomat csak szinkrontolmácsolás biztosítása esetén tartom fenn.
Részvételi szándékomat szinkrontolmácsolás hiánya esetén is fenntartom.




II. Szállás díj (a díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t és az IFÁ-t)

Idõpont:

2008. október 9. 
CSÜTÖRTÖK

2008. október 10. 
PÉNTEK

2008. október 11. 
SZOMBAT

2008. október 12. 
VASÁRNAP

Szálloda:

Egyágyas szoba reggelivel

Kétágyas szoba reggelivel

Hilton Budapest
a kongresszus helyszíne

 46.000 Ft / éj

 51.000 Ft / éj

Burg Hotel Budapest
100 m-re a kongresszus helyszínétõl

 27.000 Ft / éj

 29.000 Ft / éj

Carlton Hotel Budapest
750 m-re a kongresszus helyszínétõl

 21.500 Ft / éj

 25.500 Ft / éj

Mercure Budapest Buda
850 m-re a kongresszus helyszínétõl

 30.000 Ft / éj

 34.000 Ft / éj

Novotel Budaest Danube
1.000 m-re a kongresszus helyszínétõl

 33.000 Ft / éj

 38.000 Ft / éj

II. Szállás díj összesen:

....................... Ft

I+II. Regisztrációs és szállás díj összesen:

....................... Ft

A regisztrációs lapot postai úton vagy faxon szíveskedjen visszaküldeni. Visszaigazolásunkkal egyidejûleg postázzuk a
befizetéshez szükséges csekket. Az összeg beérkezését követõen az Ön által megjelölt számlacímre kiállítjuk a számlát,
amit postázunk Önnek. Regisztrációja a befizetés beérkeztét követõen válik véglegessé. Kérjük, hogy a regisztrált
résztvevõ nevét legyen szíves a csekken nyomtatott nagybetûkkel feltüntetni, mivel ennek hiányában a befizetést nem
tudjuk azonosítani. Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2008. augusztus 15-e után
szállásfoglalást vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres szerzõdések miatt. Megértését köszönjük.

..................................................., 2008. ................................ hó ................nap ...............................................(aláírás)

