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Résztvevő 
 

 

Titulus Vezetéknév Keresztnév 
Intézmény, Vállalat 

 

Postázási cím 
 

 

 Munkahelyi cím     Otthoni cím 
Intézmény, Vállalat 
Irányító szám  Város Ország 
Utca 
Telefon Fax E-mail 

 
Számlázási cím 

 
 

Vevő neve 
Ügyintéző neve 
Irányító szám  Város Ország 
Utca 
Telefon Fax E-mail 

 
Regisztrációs díj 

 
 

Díj kategóriák    
  

Bankett vacsora 
 

MAT tagok részére (T)  10.000 Ft Hozzájárulás regisztráltaknak            (BR)   3.000 Ft x…………..fő
Nem MAT tagok részére (NT)  18.000 Ft Hozzájárulás nem regisztráltaknak    (BN)   7.000 Ft x…………..fő
Műtősök, gyógytornászok részére (MGY)  5.000 Ft    
Nappali tagozatos hallgatók, nyugdíjasok részére (DNY)  ingyenes    
Kísérők részére (K)  7.000 Ft    

Kísérő neve:     
 

Szállodai elhelyezés 
  

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a büféreggelit, az uszoda használatot, a parkolást, valamint az adókat. 
  

Hotel  Egyágyas szoba Kétágyas szoba  
BEST WESTERN Lido Hotel ****    (2L)  16.000 Ft   

Monte Christo Hotel***  (1MC)  10.500 Ft (2MC)  13.500 Ft  

         

Érkezés: 2008. november Éjszakák összesen:   
Elutazás: 2008. november Szobatárs(ak): 

 

Szállásfoglalási és befizetési határidő: 2008. október 30.  A befizetés beérkezése nélkül a szobafoglalást töröljük. 
 

Fizetési mód 
 

 Bankkártyával fizetek (engedélyezés mellékelve) 
 Banki átutaláshoz előzetes számlát kérek 
 Postai csekket kérek 

 
Megjegyzés 

 
 A regisztrációs díj közvetített étkezést tartalmaz, mely a számlán külön kerül feltüntetésre. 
 A szállásfoglalási és befizetési határidő 2008. október 30. Az ezután érkezett visszamondásokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A visszatérítés 

mértéke: 2008. október 30. előtti lemondás esetén 80%, 2008. október 30. utáni lemondás esetén visszatérítés nincs. 
 Az előzetes regisztráció határideje: 2008. november 5. Az ez után a határidő után küldött regisztrációk esetében a visszaigazolást nem tudjuk garantálni, 

azonban a helyszíni regisztráció lehetséges a fent megadott részvételi díjak egyikének megfizetésével. 
 A részvétel lemondását írásban kell jelezni az Asszisztencia Kft-nek. A visszatérítés mértéke: 2008. október 17. előtti lemondás esetén 80%, 2008. 

október 17. utáni lemondás esetén visszatérítés nincs. 
 A megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelentkezés megküldésével a fenti feltételeket elfogadja. 
 Bankkártyás fizetéshez, kérjük, töltse le a honlapról az engedélyező nyomtatványt, és kitöltés után jutassa el a kongresszusi irodába.  

 
 
 
 
Dátum  Megrendelő aláírása Költségviselő aláírása, pecsétje 

 


	Résztvevő 
	Postázási cím 
	Számlázási cím 
	Regisztrációs díj 
	Díj kategóriák
	Szállodai elhelyezés 
	  
	A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a büféreggelit, az uszoda használatot, a parkolást, valamint az adókat. 
	Hotel 
	Egyágyas szoba
	Kétágyas szoba


	Fizetési mód 
	Megjegyzés 


