
Jelentkezési lap 
II. Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Napok | 2013.március 22-23. | Sopron 
Kérjük, nyomtatott betűkkel kitöltve juttassa el a kongresszusi irodába 
ASSZISZTENCIA Kft. - 1055 Budapest, Szent István krt. 7. - Fax: (06 1) 350 0929 - E-mail: kprn@asszisztencia.hu 

 Résztvevő adatai 

Titulus, Név ...............................................................................................................................................................................................................  

Munkahely ...............................................................................................................................................................................................................  

Beosztás ...............................................................................................................................................................................................................  

Munkahely címe ...............................................................................................................................................................................................................  

Levelezési cím ...............................................................................................................................................................................................................  

E-mail cím ...............................................................................................................................................................................................................  

Telefon ..........................................................................................  Fax..........................................................................................................  

 Számlázási adatok 

 Banki átutaláshoz előzetes számlát kérek  Bankkártyával fizetek (engedélyezés mellékelve) 

Vevő ...............................................................................................................................................................................................................  

Cím ...............................................................................................................................................................................................................  

Ügyintéző ...............................................................................................................................................................................................................  

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................  

Telefon ..........................................................................................  Fax..........................................................................................................  

 Regisztrációs díjak  

Korai részvételi díj orvosoknak ................................(EO)  15.000 Ft 

Korai részvételi díj szakdolgozóknak ....................... (ES)  12.000 Ft 

Normál részvételi díj orvosoknak ............................ (UO)  18.000 Ft 

Normál részvételi díj szakdolgozóknak....................(US)  15.000 Ft 

 Egyéb megrendelések 

Rendhagyó városnézés Sopronban (szombat)………… (V)  2.850 Ft x ________ fő, összesen: ___________ Ft 

Kirándulás a Fertőpartra és Fertődre busszal (szombat)(F)  7.550 Ft x ________ fő, összesen: ___________ Ft 

Bécsi városlátogatás egyéni utazással (szombat)…….. (B)  2.900 Ft x ________ fő, összesen: ___________ Ft 

 Szállodai elhelyezés  

 Egyágyas elhelyezés Kétágyas elhelyezés 

Hotel Lővér **** .......................................................(L1)  14.700 Ft............................. (L2)  19.400 Ft 

Palatinus Szálló ...................................................... (P1)  8.950 Ft............................. (P2)  11.400 Ft   

Hunguest Hotel Szieszta *** ................................... (S1)  10.550 Ft............................. (S2)  13.400 Ft 

Érkezés: 2013 március .............. Elutazás: 2013. március ............... Éjszakák összesen: ......................  

 

Szobatárs ...............................................................................................................................................................................................................  

 Megjegyzés 

 A korai regisztráció határideje: 2013. január 31. 
 A részvételi díj étkezést is tartalmaz, melyet a hatályos törvények értelmében a számlán külön, megbontva, közvetített étkezésként fogunk 

feltüntetni. 
 A szállásfoglalási és befizetési határidő 2013. február 4. Az ezután érkezett visszamondásokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A visszatérítés 

mértéke: 2013. február 4. előtti lemondás esetén 80%, 2013. február 4. utáni lemondás esetén visszatérítés nincs, de helyettesítés elfogadható. 
 Az előzetes regisztráció határideje: 2013. március 18. Az ezután a határidő után küldött regisztrációk esetében a visszaigazolást nem tudjuk 

garantálni, azonban a helyszíni regisztráció lehetséges. A részvétel lemondását írásban kell jelezni az Asszisztencia Kft.-nek. A visszatérítés 
mértéke: 2013. március 18. előtti lemondás esetén 80%, 2013. március 18. utáni lemondás esetén visszatérítés nincs, de helyettesítés elfogadható. 

 Szervező fenn tartja a jogot, hogy a kongresszus kezdő dátumát megelőző egy hónapig a rendezvényt lemondja.  
 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 


