
Név:

Levelezési cím:

Telefon: Fax:

Anyja neve:

E-mail:

E-mail:

, 201 . hó nap
aláírás

Leánykori név:

Működési nyilvántartási szám:

Születési hely, év, hó, nap:

Részvételi díj:

Bankett vacsora:

Fizetési módok:

Szállás:Orvos 30 000.- Wellness Hotel Gyula****
1 fő / éj

18 900 .-
  5 000 .-

       ---------- ----------
  8 000 .-
23 800 .-
2 fő / éj

Gellény apartman
Nem kérek szállást

Rezidens, hallgató, nyugdíjas 15 000.-
Kísérő 10 000.-

Az adózási szabályoknak megfelelően a részvételi díj valamint közvetített szolgáltatásként a szállás és az étkezés a számlán külön sorban 
részletezve kerül feltüntetésre. Az étkezési szolgáltatások után, mint egyéb juttatások után a fizetendő közterheket az Art Copy Studio Kft. nem 
vállalja át.

Igényt tartok rá 6 000.-

Banki átutalással
Szponzorált részvétel

Beosztás: Pecsétszám:

Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban
Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság által szervezett rendezvény

2015. november 26. | Gyula Városi Bíróság

REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP
Visszaküldendő a november 9.-éig a studio.artcopy@gmail.com címre, vagy postán a 5700 Gyula Szent István út. 27/b postacímre.

Technikai információ:  Art Copy Studio Kft. - 1096 Budapest, Sobieski J. u. 16. 5/5. studio.artcopy@gmail.com +36 66 465 158 +36 70 778 6364
Tudományos információ:  Prof. Dr. Bártfai György - bartfai.gyorgy@med.u-szeged.hu

A megrendelt szolgáltatásokról átutalásos számlát küldünk a megrendeléskor megadott számlázási névre és címre. Az adatokat szíveskedjenek 
pontosan megadni!
Az átutalást a számla kézhezvételét követően, számlaszámra hivatkozással kérjük elindítani!
Az összeg beérkezését követően a számlát a következő számlaadatokkal az alábbi e-mail címre kérem:

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Art Copy Studio Kft.-hez eljuttatni e-mailben vagy postai úton. 
A részvétel feltétele a regisztrálás. A számla kiegyenlítése lehetséges banki átutalással, bankszámlára történő készpénz befizetéssel vagy 
postai készpénzfeladással. (Külön csekk a rendezvényhez nem készül) A közlemény rovatban kérjük szerepeltetni a KONGRESSZUS NEVÉT, és a 
RÉSZTVEVŐ NEVÉT! 
Számlavezető bank: MKB Bank Zrt. Bankszámla tulajdonos: Art Copy Studio Kft. Bankszámla száma: 10300002-10479394-49020015
Jelentkezési határidő: 2015. november 9.
Ez után csak a helyszínen adunk lehetőséget regisztrációra.

Éjszakák száma:
A bankett vacsora ára tartalmazza a 2015. november 26.-i (csütörtök) fakultatív programok árát. A szállás egyénileg is intézhető.
A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza:tudományos programon való részvételt, programfüzetet, kávészüneti ellátást 3 alkalommal.
Kísérők regisztrációs díja tartalmazza: kiállítás látogatását, kávészüneti ellátást 3 alkalommal.
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Gyulai gasztrotúra | 11.27.

„Gyulai történetek és legendák”  | 11.27.

Kirándulás Aradra, Máriaradnára és a Hegyaljai végvárakhoz | 11.28.

Éjszakai wellnessezés a Gyulai Várfürdőben | 11.28.

Fürdőzés a Gyulai Várfürdőben és AquaPalotában | 11.28.

Gyulai Húsipari Történeti Kiállítás megtekintése, tárlatvezetés a Hagyományőrző 
Hentesek által, kolbászkóstoló és kolbászvásárlási lehetőség. Gyulai Pálinka 
Manufaktúra – főzdelátogatás, 6-os pálinkakóstoló és helyi termékek vásárlási 
lehetősége A szakmai program végén kisbusz és az idegenvezető várja a 
jelentkezőket a Törvényszék bejáratánál. 
A program végén a kisbusz visszaviszi a vendégeket a Törvényszékhez, vagy a 
szálláshelyre (igény szerint)
Program kezdete: 14 óra
Program vége: 19 órakor

Kisvonatos utazás a történelmi fürdővárosban, várlátogatással és az Erkel Ferenc 
Emlékház meglátogatásával egybekötve, a csoportot Kocsis János idegenvezető 
kíséri. Indulás: a Törvényszék bejáratától, Belváros megtekintése (kisvonatról), 
Várlátogatás - tárlatvezetéssel, Városnézés (kisvonatról), Erkel Ferenc Emlékház 
meglátogatása – tárlatvezetéssel, Kisvonattal vissza a Törvényszék bejáratához vagy 
a Vigadó parkolójához
Program vége: 18 órakor
19:00 Lehetőség nyílik a Kohán Képtár megtekintésére
A fenti fakultatív programokon való részvétel díjmentes
19:30 Gálavacsora a Vigadóban
Vendégfogadás vonósnégyessel, köszöntő, vacsora, zenét az est folyamán a Bibuci 
zenekar szolgáltatja

Indulás: 8 órakor a szálláshely elől
Az aradi városnézést és a Tizenhárom Vértanú emlékhelyeinek felkeresését 
követően Arad-hegyalja nevezetességeit tekinthetik meg a kirándulás résztvevői: a 
máriaradnai bazilikát és kálváriát, az ópálosi Balla pincészetet, valamint a solymosi, 
világosi és borosjenői végvárakat.
Visszaérkezés: 18 órakor
Minimális létszám: 6 fő

Éjszakai wellnessezés és szauna-szeánszok a Gyulai Várfürdőben 20 - 24 óra

Nem veszek részt

Nem veszek részt

Nem veszek részt

Nem veszek részt

Résztvevők száma:

A programra való regisztráció díját a bankett 
vacsora tartalmazza.

Résztvevők száma:

Résztvevők száma:

Résztvevők száma:

Részt veszek rajta 1 500 Ft / fő

Részt veszek rajta 9 000 Ft / fő

Részt veszek rajta 2 000 Ft / fő

Részt veszek rajta 3 690 Ft / fő
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