MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA XXV. KONGRESSZUSA
IV. SINO-MAGYAR ORVOSI FÓRUM
CAMbrella WorkPackage kihelyezett magyar kerekasztal fórum
Pécs, Hotel Corso - 2010. november 5-7.

REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendõ 2010. november 1-ig a Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf: 11. címére,
vagy a (061) 2990187-es faxszámra. On-line regisztráció, információk: www.convention.hu
Név:.............................................................................Beosztás:..................................... Pecsétszám:…………………
Levelezési címe: ................................……………………………………………………………………………………………….
Munkahely neve, címe:……….............……………………………………………………………………………………………....
Mobil telefon: ......................................................................E-mail:…………………………..………………………………
Munkahelyi telefon: ......................................................................fax: ......................................................................
Leánykori név*: …………………………………….......….……Anyja neve*: ……….…....…………………..……………..…...
Mûködési nyilvántartási szám*:………………..............…………………………………………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap*: ……………………………..........……………………………………………………………………..
Szakképzettség*: ………………………………………………………..Munkakör*: ……...........…………………………………
(A *-gal jelzett részek kitöltése csak szakdolgozók részére kötelezõ). Amennyiben cég / intézmény fizeti a költségeket
és átutaláshoz elõzetes számlát kér, kérjük a költségvállaló nyilatkozatot mellékelni!
Az igényelt szolgáltatásokat kérjük ; vagy : jellel jelezni.
I. REGISZTRÁCIÓ:
A 2006. XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) szóló törvénynek megfelelõen: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történõ részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülõ kiadások (utazási költség, szállásköltség,
részvételi díj) fedezetére szolgálhat”. Kérjük a fenti rendelkezést a *-gal jelzett szolgáltatások támogatásánál, figyelembe venni szíveskedjenek.
Kongresszusi részvétel
orvos résztvevõk számára

2010. szeptember 30-iig
történõ fizetés esetén

2010. szeptember 30-a
a
utáni fizetés esetén

Kongresszusi részvétel MAOT-tag számára:

 25.000 Ft / fõ

 30.000 Ft / fõ

Kongresszusi részvétel nem MAOT-tag számára:

 30.000 Ft / fõ

 35.000 Ft / fõ

Napidíjas részvétel MAOT-tag számára pénteken:

 10.000 Ft / nap

 15.000 Ft / nap

Napidíjas részvétel MAOT-tag számára szombaton:

 10.000 Ft / nap

 15.000 Ft / nap

Napidíjas részvétel MAOT-tag számára vasárnap:

 10.000 Ft / nap

 15.000 Ft / nap

Napidíjas részvétel nem MAOT-tag számára pénteken:

 15.000 Ft / nap

 20.000 Ft / nap

Napidíjas részvétel nem MAOT-tag számára szombaton:

 15.000 Ft / nap

 20.000 Ft / nap

Napidíjas részvétel nem MAOT-tag számára vasárnap:

 15.000 Ft / nap

 20.000 Ft / nap

Kongresszusi szendvicsebéd pénteken*:

 2.900 Ft / fõ

 2.900 Ft / fõ

Kongresszusi szendvicsebéd szombaton*:

 2.900 Ft / fõ

 2.900 Ft / fõ

Kongresszusi szendvicsebéd vasárnap*:

 2.900 Ft / fõ

 2.900 Ft / fõ

Kongresszusi büféebéd pénteken*:

 4.800 Ft / fõ

 4.800 Ft / fõ

Kongresszusi büféebéd szombaton*:

 4.800 Ft / fõ

 4.800 Ft / fõ

Kongresszusi büféebéd vasárnap*:

 4.800 Ft / fõ

 4.800 Ft / fõ

Fakultatív vacsora pénteken*:

 6.000 Ft / fõ

 6.000 Ft / fõ

Zenés-táncos bankett vacsora szombaton*:

 9.000 Ft / fõ

 9.000 Ft / fõ
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A „kongresszusi részvétel” díj tartalmazza a részvételt a teljes tudományos programon, a program- és absztraktfüzetet,
a kiállítás megtekintését, részvételi igazolást, az akkreditációs vizsgadíjat, valamint sikeres tesztítrás esetén a kreditpontokat. A részvételi díj tartalmazza továbbá négy kávészünet költségét, amelyeknek az összege (bruttó 4.000 Ft) az
adózási szabályok értelmében a számlán külön sorban, részletezve kerül feltüntetésre.
A csütörtök és péntek esti vacsorára, valamint az ebédekre vonatkozó esetleges igényét kérjük szíveskedjen a regisztrációs lapon bejelölni.
A „napidíjas részvétel” díj tartalmazza a részvételt az adott napi tudományos programon, a program- és absztraktfüzetet, a kiállítás megtekintését. Napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhetõ. A napidíjas részvételi díj tartalmazza az adott napi kávészüneti ellátást, amelyeknek az összege az adózási szabályok értelmében a számlán külön
sorban, részletezve kerül feltüntetésre.
Regisztrációs díj összesen:
II. SZÁLLÁS:

 2010. november 04., csütörtök
 2010. november 06., szombat

....................... Ft
 2010. november 05., péntek
 2010. november 07., vasárnap

Corso Hotel**** / a kongresszus helyszíne
7626 Pécs, Koller utca 8., honlap: www.corsohotel.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

19.000 Ft / szoba / éj 
23.500 Ft / szoba / éj 

Parkolás: a szálloda utcájában korlátozott számban ingyenes közterületi parkolás biztosított.
A szálloda melletti mélygarázsban naponta 2.000 Ft összegért lehet parkolást igénybe venni.
Hotel König*** / 550 m a kongresszus helyszínétõl
7624 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 3., honlap: www.konighotel.com
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

11.950 Ft / szoba / éj 
15.300 Ft / szoba / éj 

Parkolás: a szálloda ingyenes zárt parkolójában 9 gépkocsi elhelyezésére van lehetõség,
a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A parkoló megtelte után a szálloda
elõtti közterületen további 4 ingyenes közterületi parkolóhely vehetõ igénybe.
Rácz Hotel / 900 m a kongresszus helyszínétõl
Kálvária-R
7621 Pécs, Kálvária utca 6., honlap: www.hotel-wellington.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

9.150 Ft / szoba / éj 
13.500 Ft / szoba / éj 

Parkolás: a szálloda ingyenes zárt parkolójában 6 gépkocsi elhelyezésére van lehetõség,
a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A parkoló megtelte után a szálloda
elõtti közterületen ingyenes parkolás vehetõ igénybe.
Szállásköltség összesen:

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

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest Kft-hez eljuttatni. A részvétel feltétele
a regisztrálás.
Ezt követõen a jelentkezés visszaigazolásával együtt postázzuk a csekket/utaláshoz szükséges bankszámla adatokat,
amelyek segítségével kérjük az összeget befizetni szíveskedjen.
Az összeg beérkezését követõen az Ön által megjelölt számlacímre kiállítjuk a számlát, amelyet postázunk Önnek.
Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevõ nevét legyen kedves a csekk közleményrovatában nyomtatott nagybetûkkel feltüntetni. Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk beazonosítani. Köszönjük.
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2010. október 15-e után szállásfoglalást vagy
regisztrációt törölni, illetve a befizetett összeget visszafizetni nem áll módunkban a kötbéres szerzõdések miatt.
Amennyiben szállásigénye 2010. szeptember 30-a után érkezik meg, szállást csak a rendelkezésre álló szabad kapacitásnak megfelelõen tudunk biztosítani. Szállásigénye kapcsán - visszajelzésünket követõen – szállást csak a befizetést
igazoló csekk/átutalás bemutatása (irodánkba történõ eljuttatása) esetén garantálunk. Megértését köszönjük!
..........................., 2010................................. hó ................nap .................................................................(aláírás)

