
 

A MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG
XVI. KONGRESSZUSA

Gyula, Erkel Hotel
2018. szeptember 27-29.

Kitöltve és aláírva a 
SZERVEZŐIRODA részére kérjük 

visszaküldeni szkennelve:
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 

E-mail:
gyulakongresszus@gmail.com

JELENTKEZÉSI LAP
A jelentkező adatai: 

Titulus: Név:

ORVOS: Beosztás: Pecsétszám: 

SZAKDOLGOZÓ: Szakképesítés: Nyilvántartási szám: 

KIÁLLÍTÓ

Munkahely neve:

Munkahely címe: 

Levelezési cím: 

Számlázási név: 

Számlázási cím: 

ELÉRHETŐSÉG: Telefonszám: E-mail cím: 

A kísérő adatai: 

Titulus: Név:

Több kísérő esetén további kísérők nevei: 

Levelezési cím: 

Számlázási név: 

Számlázási cím: 

ELÉRHETŐSÉG: Telefonszám: E-mail cím: 

A kongresszus részvételi díja tartalmazza: 2018. szeptember 27-29. között a tudományos programokon 
való részvételt; a kiállítás megtekintését; programfüzetet; névkitűzőt; kongresszusi táskát; részvételi 
igazolást; a kávészüneteket; lehetőséget a kedvezményes áron történő szállásfoglalásra az Erkel 
Hotelben, ahol a szállásdíj a félpanziós ellátást és a Gyulai Várfürdőbe történő belépést is tartalmazza; 
50% kedvezményt tartalmazó fakultatív programlehetőségeket Gyulán, a történelmi fürdővárosban. 

A kísérő részvételi díja tartalmazza a kávészüneteket; lehetőséget a kedvezményes áron történő 
szállásfoglalásra az Erkel Hotelben, ahol a szállásdíj a félpanziós ellátást és a Gyulai Várfürdőbe történő 
belépést is tartalmazza; igény esetén idegenvezető biztosítását; 50% kedvezményt tartalmazó fakultatív 
programlehetőségeket, Gyulán, a történelmi fürdővárosban. 

A napijegy tartalmazza az aznapi tudományos programokon való részvételt; a kiállítás látogatását;
névkitűzőt; programfüzetet; kongresszusi táskát; az adott napi kávészüneteket; 50% kedvezményt 
tartalmazó fakultatív programlehetőségeket Gyulán, a történelmi fürdővárosban. 



RÉSZVÉTELI DÍJAK

Forint / fő

2018.  
augusztus 31-ig 

történő 
jelentkezés esetén

Kérjük, 
jelölje a 

megrendelni 
kívánt 

mennyiséget 
a megfelelő 

sorba!

2018.  
szeptember 1-től 

és a HELYSZÍNEN történő 
jelentkezés esetén

Kérjük, jelölje 
a megrendelni 

kívánt 
mennyiséget 
a megfelelő 

sorba!

Résztvevő orvos: 35.000 Ft 45.000 Ft

Nyugdíjas / szakdolgozó: 30.000 Ft 35.000 Ft

KIÁLLÍTÓ 35.000 Ft 45.000 Ft

Kísérő: 15.000 Ft

Napijegy:

Szept. 27.

15.000 Ft

Szept. 27.

20.000 Ft

Szept. 28.

20.000 Ft

Szept. 28.

25.000 Ft

Szept. 29.

15.000 Ft

Szept. 29.

20.000 Ft

Ebéd:
Szept. 28.                                                              4.500 Ft

Szept. 29.                                                              4.500 Ft

Gálavacsora – 

Szept. 28. (péntek)

Az Erkel Hotelben szállást foglaló vendégek részre: 

                                                                                4.500 Ft

Szállást nem kérő vendégek részére:    

                                                                                9.000 Ft

Összesen fizetendő:                                                                                                           Forint

A szállást és az ahhoz kapcsolódó félpanziós ellátást a szállásigénylő lapon szükséges megigényelni!

A részvételi díjak csütörtöki és szombati napokon 1.640,- Ft/nap, pénteken 3.280,- Ft közvetített 
étkezést is tartalmaznak (5% Áfa), amelyek értékét a számlán közvetített éttermi szolgáltatás címen 
fogunk feltüntetni és csak az ezen összeg feletti rész kerül részvételi díj címen kiszámlázásra (27% Áfa). 
A napijegyek az adott napi kávészünetek mennyiségétől függően tartalmaznak közvetített étkezést. Az 
ebédek és a gálavacsora szintén közvetített éttermi szolgáltatásnak minősülnek. 

A megrendelt szolgáltatásokról a rendezvény szervezője (Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.) díjbekérőt állít 
ki, melynek fizetési határideje a díjbekérő kiállításától számított 8 nap. A pénzügyi teljesítést követően 
kiállított számla a konferencia helyszínén a regisztrációnál lesz átvehető. 

A megrendelt és számlázott, de le nem mondott szolgáltatásokat is fizetési kötelezettség terheli. 

Lemondási határidő: 2018. augusztus 17. Ez időpont után beérkezett lemondások esetén a részvételi 
díj és a megrendelt szolgáltatások díjának visszafizetése nem áll módunkban.  



FIZETÉS:
Kedvezményezett: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Számlaszám: 10402623-50526565-80691008
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a díjbekérő sorszámát és a résztvevő(k) nevét.

A jelentkezési lapon szereplő fizetési- és lemondási feltételeket elfogadom: □

Hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon megadott személyes adataimat a Gyulai Turisztikai Nonprofit 
Kft. a konferencia szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felhasználja, illetve a konferencia 
lezárulását követően 5 évig a cég (telephelyén található) saját szerverén megőrizze. Az adatkezelés 
jogalapja szerződéses kötelezettség. Az adattárolás célja az adóhatóság felé történő számviteli bizonylat 
megőrzési kötelezettsége. A fenti idő leteltével a személyes adatok törlésre kerülnek a rendszerünkből. □

Amennyiben cég / intézmény / alapítvány fizeti a költségeket, kérjük, a költségvállaló nyilatkozatot 
mellékelni szíveskedjenek!

Költségvállaló megnevezése: 

Költségvállaló elérhetősége (telefon, e-mail): 

SZÁLLÁSFOGLALÁS külön, a szállásigénylő lapon történik, az abban megjelölt fizetési és lemondási 
feltételek szerint. 

Kelt: 2018. ……………………………………………………..  ………………………………………………………………………….
 A jelentkező aláírása

 PH. 
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