JELENTKEZÉSI LAP
Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának XXXI. Kongresszusa – ECIM 2016
2016. szeptember 10. – Budapest, Aquaworld Resort Budapest****
1. Személyes adatok:
NÉV:……………………………………………………………………SZAKKÉPZETTSÉG:…….……….….………………….…………………
PECSÉTSZÁM:……………...................................................MUNKAHELY NEVE:……………………………………………………………
LEVELEZÉSI CÍM:……………………….……………………….……………………………….……………………………………………………
TELEFON, FAX:……………………….…………………….….E-MAIL:………………….…………………….…………………………………..

Szakdolgozóknak pluszban kitöltendő rész az akkreditációhoz:
SZÜLETÉSI NÉV:………………………………………………………………………ANYJA NEVE:………………………………………….…
SZÜLETÉSI HELY:……………………………… SZÜLETÉSI IDŐ:………………………MŰKÖDÉSI/NYILV. SZÁM:………………………

2. Részvételi díjak:

70év fölötti MAOT Tag: igen □

50% kedvezmény a bejelölt regisztrációs díjból
2016. július 20-ig történő
regisztráció esetén

2016. július 20-a utáni
regisztráció esetén

Részvétel MAOT-tag számára

15.000.-Ft/ fő

□

18.000.-Ft/ fő

□

Részvétel MAOT-tag, egyben HKO hallgató számára

11.000.-Ft/fő

□

13.000.-Ft/fő

□

Részvétel nem MAOT-tag számára

20.000.-Ft/fő

□

25.000.-Ft/fő

□

Részvétel középfokú végzettségű egészségügyi dolgozó
számára

11.000.-Ft/fő

□

13.000.-Ft/fő

□

A részvételi díj tartalmazza: a részvételt a teljes tudományos programon, a kiállítói terület megtekintését, programfüzetet, kávészüneti
ellátást, valamint a nemzetközi ECIM 2016-on való részvételt és a pre-kongresszuson, a Bi-Digital O-Ring Testen való részvételt.
3. Étkezések:
Nyitófogadás a Hotelben
2016. szeptember 9.

9.900.-Ft/fő

Svédasztalos ebéd ásványvízzel
5.900.-Ft/fő/alk

□

Sétahajózás & Díszvacsora
2016. szeptember 10.

szept. 9. péntek

szept. 10. szombat

szept. 11. vasárnap

□

□

□

4. Szállás: Aquaworld Resort Budapest**** 8. csütörtöki

□

9. pénteki □

□

27.000.-Ft/fő

10. szombati □ 11. vasárnapi □

1 főre 1 ágyas szobában, büféreggelivel

29.500.- Ft/fő/éj

1 főre 2 ágyas szobában, büféreggelivel*
*szobatárs megjelölése szükséges

16.250.- Ft/fő/éj

fő

Összeg

éjszaka

éj

Ft

éj

Ft

5. Számlázási adatok:
A

□ részvételi díjat □szállást □étkezést □a kísérőm költségeit saját magam fizetem
□ rózsaszín belföldi postautalványon □ átutalásos számlát kérek (személyes adatok)

Fizetendő
összeg

B

□ részvételi díjat □szállást □étkezést □a kísérőm költségeit munkahelyem/szponzor/
egyéb cég fizeti.
□ átutalásos számlát kérek.

Fizetendő
összeg
Összesen

(Cég) neve………………………………………………….irsz. ………………város………………………….. utca, h. sz…………………………………….
Kapcsolattartó személy:……………………………………………Tel:………………………………………Email:………………………………………….
................................
Dátum

…………………………
aláírás

… .……………………………….
a költségviselő cégszerű aláírása

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Lemondási feltételek: A regisztrációs díjat abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha erre vonatkozó igényét
2016. augusztus 10-ig írásban eljuttatja a New Instant Kft.-hez, melyre 15% adminisztrációs díjat számítunk fel. Amennyiben nem jelenik meg
a rendezvényen, de jelentkezési lapját leadta, befizetéstől függetlenül teljesítettnek tekintjük és a rendelt szolgáltatások kifizetési
kötelezettsége a továbbiakban is fennáll.

Jelentkezési lap visszaküldendő

New Instant Kft. – Vágfalvi Edit
Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
Tel.: 06 1/225-0303 Mobil: 06 20/544- 4032
Fax.: 06 1/225-0304,
E-mail: instant@newinstant.hu
Web: www.newinstant.hu,
http://newinst.wix.com/maot2016
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