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-Prof.  -Dr. Név: ..………………..............................................  Pecsétszám:..............................................……........................... 
 

Munkahely: ............................................................................................................................................................……...................... 
 

 - otthoni   vagy     - munkahelyi  levelezési cím:  
 

........................................................................................................................……..………................................................................. 
    ir. szám    város                    utca                                         házszám 

 
Telefon: (.......) ..................………………….   Mobil: (……) ……….............………….   Fax: (........)..................………………………. 
 
E-mail: …………….....................…............................................. 
 

 

A rendezvényen   - felkért előadást tartok     - előadást jelentek be   (Társszerzők ne jelezzék!) 
 

Prezentációm címe: ........................................................................…................................……......................................................... 
 

....…...........................................................................................................................................................................…....................... 
 

A szerző(k) neve: ..........................................................................................................................................…….............................. 
 

A szerző(k) munkahelye: .......................................................................................................................................……...................... 
 

................................................................................................................................................................................……...................... 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------ 
 

Részvételi díjak:             2014. március 15-ig      2014. március 16-tól 

 társasági tagoknak       20.000.-Ft  23.000.-Ft 
 nem társasági tagoknak        25.000.-Ft  28.000.-Ft 
 35 év alatt,  65 év felett      15.000.-Ft  18.000.-Ft 
 PhD hallgatók,  rezidensek,  EEG asszisztensek,  nyugdíjasok    7.000.-Ft  10.000.-Ft 
napijegy:  jún. 5 -re   jún. 6-ra   jún. 7-re      7.000.-Ft    7.000.-Ft 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------ 
 

 - Megrendelem az alábbi szállást Szegeden:  (A kívánt részt jelölje a  -ben   -szel) 
 

2014. június ..........  -  ...........  között   ..... éjre,   ..... fő részére   ...... ágyas szobát.  
       (érkezés    -    elutazás) 

 

 

Szálloda   1 fő részére  2 fő részére 

A szobaár egy éjszakára értendő, tartalmazza a reggelit, az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót. 
 

 

Szobámat megosztom   - kísérőmmel      - résztvevő társammal: …………………………………………….….…………………… 
 

 

Ebéd a kongresszus helyszínén (4.000.-Ft/ebéd): jún. 5-én  …  fő, jún. 6-án  …  fő, jún. 7-én  ...  fő részére rendelem meg.  

 

 

Fogadás június 5-én (8.000.-Ft/fő):  .…. fő részére rendelem meg.  

(a társasági tagok, nem társasági tagok, 35 év alatti, valamint 65 év feletti résztvevők részvételi díja tartalmazza) 
 

 

Halászcsárda vacsora június 6-án (7.000.-Ft/fő):  .…. fő részére rendelem meg.  
 

 

A)  részvételi díjamat,  szállásomat,  az ebédeket,  a fogadást,  a halászcsárda vacsorát saját magam fizetem: 

  - postai csekken a szervező iroda címére   - bankszámlámról átutalással, kérem a számlaszám megadását. 
 

B)  részvételi díjamat,  szállásomat,  az ebédeket,  a fogadást,  a halászcsárda vacsorát munkahelyem/szponzor 
 / egyéb cég fizeti. Kérem, hogy a pénzügyi rendezéshez küldjenek átutalási számlát a szponzor részére. (Ez esetben a 
 cég aláírása is szükséges!)  Számlámon az alábbi (cég)nevet és címet tüntessék fel: 
 

 ............................................................................................................................................................................................................ 
                  (cég)név            város                utca, h.sz.           irsz. 

 

Ügyintéző: .....................................................................................................................………………………….................................. 
       neve      telefonszáma  
 
 

Dátum: ..........................…………....      
 

 
     ………........................................……..       ………............................................ 
       jelentkező aláírása       költségvállaló cég cégszerű aláírása, bélyegzője 
            A  kongresszus  értesítőben közzétett jelentkezési,     Az értesítőben közzétett fizetési és lemondási feltételeket 
   fizetési és lemondási feltételeket elfogadom.               elfogadjuk, a résztvevő fenti  költségeinek kifizetését vállaljuk: 

 

Hotel Novotel ***    17.500    20.000 
 

 


