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Saliris Resort Spa & Conference Hotel, Egerszalók  

 

 
Regisztráció 
Az alábbi két módon lehetséges: 

• ONLINE a www.ivsz.hu weboldalon keresztül 
A web-oldalt rendszeresen frissítjük, kísérje Ön is figyelemmel a konferenciával kapcsolatos újdonságokat. 

• FAXON a 06-1-350-0929 számra, az Asszisztencia Kft. részére küldve a weboldalról letölthető, kitöltött jelentkezési 
lapot. 

 
Részvételi díjak 

 IVSZ tagok számára egyéb résztvevők számára 

Teljes részvételi díj 82.500 Ft + ÁFA  
(103.125 Ft) 

115.000 Ft + ÁFA 
(143.750 Ft) 

Napijegy 
szeptember 13 (csütörtök) 

65.000 Ft + ÁFA 
(81.250 Ft) 

85.000 Ft + ÁFA 
(106.250 Ft) 

Napijegy 
szeptember 14 (péntek) 

55.000 Ft + ÁFA 
(68.750 Ft) 

75.000 Ft + ÁFA 
(93.750 Ft) 

Korai jelentkezők 
kedvezménye 

 2012. augusztus 13. előtti jelentkezés és befizetés esetén 
10% kedvezmény a feltüntetett regisztrációs díjakból  

 

 A teljes részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvételt, konferencia csomagot, csütörtökön két kávészünetet, ebédet 
és vacsorát, pénteken egy kávészünetet és ebédet. A megadott díj 28.000 + ÁFA (35.000 Ft) közvetített étkezést tartalmaz. A 
természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője fizeti, ezért a részvételi díjakban foglalt közvetített 
étkezések mértéke a számlán külön fel lesz tüntetve. 

 A napijegy az adott napra tartalmazza a konferencia csomagot, a konferencián való részvételt, kávészüneteket, ebédet valamint 
a vacsorát. A csütörtöki napijegy 18.000 Ft + ÁFA (22.500 Ft), a pénteki napijegy 10.000 Ft + ÁFA (12.500 Ft) közvetített 
étkezést tartalmaz. A természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője fizeti, ezért a részvételi díjakban 
foglalt közvetített étkezések mértéke a számlán külön fel lesz tüntetve. 

 
A kedvezményes regisztráció határideje: 2012. augusztus 13. 
A regisztráció határideje: 2012. szeptember 13. 
 
Szállás 
A részvételi díjak nem tartalmazzák a szállást, ezért ezt külön kell megrendelni az egyedi igényeknek megfelelően. Szállodai 
elhelyezést az igények beérkezése sorrendjében és a rendelkezésre álló szobakontingens mértékéig a konferencia helyszínén, a 
Saliris Resort Spa & Conference Hotel **** tudunk biztosítani. A szállásköltségek a számlán külön kerülnek feltüntetésre. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szobákat a távozás napján 10.00-ig el kell hagyniuk, különben a szálloda kötbért érvényesít a 
vendég felé. A kötbér mértékét a szálloda határozhatja meg. 
 
A megadott szobaárak egy éjszakára vonatkoznak és tartalmazzák az adókat (ÁFA, IFA) és a reggeli árát. 
 
Szálloda neve Egyágyas szoba Kétágyas szoba 
Saliris Resort Spa &  
Conference Hotel **** 

18.200 Ft + ÁFA  
(21.476 Ft) 

28.000 Ft + ÁFA  
(33.040 Ft) 

 
Lemondási feltételek 
Írásos lemondás esetén az alábbiak szerint járunk el: 

Lemondás beérkezésének ideje Visszatérítés mértéke 
2012. szeptember 1. előtt 80% 
2012. szeptember 1. után 0% 

 
Kérjük, hogy regisztrációjával, egyéni szállásfoglalásával kapcsolatosan forduljon bizalommal Szegfű Katához, az Asszisztencia 
Kft. munkatársához a 350-1854 telefonszámon, illetve a 350-0929-es faxszámon. Email: menta@asszisztencia.hu 


