JELENTKEZÉSI LAP
ORVOS & EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓ
MAGYAR GYERMEKNŐGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG XXXIX. KONGRESSZUSA
(Akkreditált továbbképzés gyermeknőgyógyászoknak, szülész-nőgyógyászoknak, szülésznőknek, védőnőknek, felnőtt szakápolóknak)
2019. október 11-12.
Budapest Airport Hotel Stáció**** - 2220 Vecsés, Széchenyi u. 20.
Jelentkező neve:
Pecsét száma:
Kísérő(k) neve:
Munkahely neve:
Cím:
Telefon:

E-mail:

Számlázási név, cím,
adószám:
Amennyiben jelentkezési lapját faxon, vagy elektronikusan (e-mail) küldi át, levélben már ne ismételje meg!
Regisztráció a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXIX. Kongresszusára (2019. október 11-12.)
* Regisztráció orvos (gyermeknőgyógyász, szülész-nőgyógyász, iskolaegészségtan, gyermekvédelmi) részére:
fő részére
(kreditpont értéke: 32 pont, szakma szerinti)
* Regisztrációs díj: 32.000,- Ft/fő + ÁFA
** Regisztráció egészségügyi szakdolgozó (szülésznő, védőnő, felnőtt ápolás és gondozás) részére:
fő részére
(kreditpont értéke: 16 pont)
** Regisztrációs díj: 10.000,- Ft/fő + ÁFA
*** Kísérő regisztráció**

fő részére

** * Kísérő regisztráció díja: 7.000,- Ft/fő + ÁFA
* ** Az orvos és egészségügyi szakdolgozói regisztráció tartalmazza: Az előadásokon történő részvétel lehetőségét, a kiállítás látogatását, a kongresszus
hivatalos kiadványait, a névkitűzőt, az akkreditációs pontot és a kávészünetet.
*** A kísérő regisztráció tartalmazza: A kongresszus hivatalos kiadványait, a kiállítás látogatásának lehetőségét és a kávészünetet.

FONTOS! REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL A RENDEZVÉNY NEM LÁTOGATHATÓ!
Szállás és étkezés rendelése

(Kérjük, írja be a megfelelő darabszámot!)

Dátum
péntek
október 11.
szombat
október 12.

Étkezés
Standard büféebéd
5.500,- Ft/fő/alkalom
db
db

Szállás
1 ágyas

2 ágyas

db szoba
nem
rendelhető!

db szoba
nem
rendelhető!

BUDAPEST AIRPORT HOTEL STÁCIÓ****
SUPERIOR 1 ÁGYAS: 31.500,- Ft/FŐ/ÉJ
SUPERIOR 2 ÁGYAS: 22.250,- Ft/FŐ/ÉJ
A szállás ára tartalmazza a büféreggelit, a büfévacsorát, 1000 m2 területű
wellness használatát (infra szauna, gőzfürdő, finn szauna, sószoba, fitness
terem), kültéri parkolót a szálloda előtt, ÁFÁT és az idegenforgalmi adót.
A szobák elfoglalása 14.00-tól, a szobák elhagyása 11.00-ig lehetséges!

2 ágyas elhelyezés esetén szobatársam:
Nem igényeltem szállást, de péntek estére kérnék vacsorát:
(Kérjük, írja be a megfelelő darabszámot!)

fő részére

Ára: 5.500,- Ft/fő/alkalom

A Standard büféebéd és büfévacsora a következőket tartalmazza: 2 féle leves, 4 féle főétel (vegetáriánus kínálattal), salátabár különböző öntetekkel és
magvakkal, gyümölcstál és mini desszert-variációk napi Chéf ajánlat szerint és fejenként 1db / alkalom ásványvíz.

Fakultatív program
Szervezés alatt – 2019. október 11. péntek

Szervezés alatt. Bővebb információval és részletekkel később szolgálunk. Minimum 50 fő részvétele esetén kerül megrendezésre.

A KONGRESSZUSON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL KIZÁRÓLAG REGISZTRÁCIÓVAL LEHETSÉGES!
ALULÍROTT MEGRENDELEM A KÉRT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ELFOGADOM A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKBEN
LEÍRTAKAT!

____________________

____________________

DÁT UM

ALÁÍR ÁS

Tudományos szervező:
Dr. Szőczei Beáta
gyermeknőgyógyász, szülész-nőgyógyász főorvos
e-mail: dr.szoczei.beata@gmail.com
Tel.: 06 30 914 6062

,

PEC SÉT

Technikai szervező:
Maximer Hungaria Kft.
1222 Budapest, Donga u. 1.
e-mail: maximerkft@gmail.com
Tel.: 06 70 238 4703
Fax: 06 1 236 0975

Részvételi feltételek
JELENTKEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK
A jelentkezés a kitöltött ”Jelentkezési Lap” visszaküldésével történik, melyet a Maximer Kft. címére szíveskedjenek eljuttatni (faxon, e-mailen, vagy postai úton). A kitöltött, aláírt és címünkre megküldött jelentkezési lap a megjelölt szolgáltatások megrendelését és a részvételi
feltételekben foglaltak elfogadását jelenti, mely egyben a Maximer Kft. és a jelentkezési lapot kitöltő cég (személy) közötti
szerződéskötésnek minősül. Kizárólag cégszerűen aláírt jelentkezési lapot tekintünk érvényesnek.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

A Maximer Kft. a Jelentkezési lap beérkezését követően a megadott e-mail címre elküldi a megrendelt szolgáltatásokról a
visszaigazolást, majd a számlát. A kongresszuson történő részvétel, illetve a megrendelt szolgáltatások igénybevétele a számla
kiegyenlítését követően lehetséges.
Amennyiben kétágyas elhelyezést kér, de szobatárs hiányában egyedül veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az egyágyas elhelyezés
díját számlázzuk.
A megrendelt ebéden és vacsorán ebédjeggyel és vacsorajeggyel, illetve a megrendelt Retro Disco-n kizárólag belépőjeggyel
lehet részt venni, melyet a regisztráció alkalmával kapnak meg. Annyi darabszámú jegy kerül átadásra, amennyit előzetesen
megrendelt. Az elveszett jegyeket nem áll módunkban pótolni.
A szállást foglaló Vendégeknek a szállás ára tartalmazza a büféreggelit, büfévacsorát, ÁFÁT, idegenforgalmi adót, valamint a
parkolást. Azon kedves Vendégek, akik nem foglaltak szállást, parkolni a szabad helyek függvényében a szálloda
parkolójában tudnak, térítési díj ellenében. Ára: 1 óra díjmentességet követően bruttó 100 Ft / óra, melyet egyénileg tudnak
intézni a szálloda recepciójánál!
A helyszínen új szállásigényt csak a szabad helyek függvényében tudunk biztosítani.
A kongresszus továbbképzésnek minősül, így minden regisztrált résztvevő a tanfolyamot követően az akkreditált pontot megkapja.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27. Ezen idő túli jelentkezést már csak a helyszínen tudunk elfogadni.
Szíves megértésüket köszönjük!

FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.
2.
3.
4.
5.

Jelen szerződés alapján a Maximer Kft. által kibocsátott számlán megjelölt fizetési határidő a mérvadó.
Késedelmes fizetés esetén jelen szerződés szerint a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel
késedelmi kamatként.
A Maximer Kft. a megrendelt igényeknek megfelelően csak tételes számlát állíthat ki, egyösszegű számlát nem áll módjába kiállítani.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kongresszuson történő részvétel feltétele az előzetesen kiállított számla határidőre történő
kifizetése.
A helyszínen megrendelt szolgáltatások kifizetése kizárólag készpénzben vagy bankkártyával lehetséges!

LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ
1.
2.
3.
4.
5.

A Maximer Kft. bármilyen lemondást vagy módosítást a lemondási határidőn belül, kizárólag írásban fogad el. Lemondás esetén
2.000,- Ft-os adminisztrációs díjat számítunk fel!
Szállásra és étkezésre vonatkozó lemondási határidő: 2019. szeptember 9.
E határidő után beérkezett lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, ezek Társaságunk jogos követelései maradnak.
Amennyiben a jelentkező nem veszi igénybe és írásban nem mondja le a korábban megrendelt szolgáltatásokat, a kifizetett díjakat
visszafizetni nem tudjuk. Az ilyen esetben ki nem fizetett számla pedig Társaságunk jogos követelése marad. A ki nem
fizetett számla önmagában nem jelenti a megrendelt szolgáltatások lemondását.
A kiállított számlával kapcsolatos reklamációt a fizetési határidő lejárta előtt kérjük írásban jelezni a maximerkft@gmail.com e-mail
címre.
Várunk minden érdeklődő Kollégát!

