
   Akkreditálásra bejelentett rendezvény  

A Magyar Fejfájás Társaság XV. Kongresszusa
Siófok – Hotel Magistern, 2008. május 16-17.

Szállás - étkezés megrendelő lap

Kérjük jól olvashatóan kitöltve
postafordultával visszaküldeni:

CONGRESS & HOBBY SERVICE
6701 Szeged, Pf.: 1022.

Tel: (62)  484-531
Fax: (62)  450-014

Kérjük, hogy szállás-étkezés rendelését a “Jelentkezési lap”-al együtt küldje el!

-Prof  -Dr. Név: .....................................................................    beosztás/foglalkozás: ........................……..........

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

Kísérő családtag(ok) neve: ................................................................................................................................…….....
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 - Nem igényelek szállást / Szállásomat saját magam intézem.

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

 2008. május  ...... – május ...... között    ..... éjre   .... fő részére   ..... ágyas szobát     szobaár+reggeli+adó / éj
              (érkezés   –   elutazás)                   1 ágyas              2 ágyas   

               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Hotel Magistern ***  fürdőszobás szoba            9.900.-        14.700.-

     Szobámat megosztom: ........................................................................................................................ -al

Ebéd:   ára: 2.400.-Ft    május 16-án   …… fő részére,     május 17-én ……. fő részére kérek ebédet

A kongresszus helyszíne, a Best Western Hotel Magistern 3 csillagos szálloda a Balaton déli
partján, Siófok-Aranyparton. 1-2 ágyas, fürdőszobás, WC-s, telefonnal, színes TV-vel, mini-
bárral, balkonnal rendelkező szobák várják a vendégeket. A szállodának étterme, presszója,
drinkbárja, új uszodakomlexuma van; valamint masszázs és szolárium vehető igénybe.
Gépkocsival érkezők részére zárt, kamerával ellenőrzött parkolási lehetőség biztosított.

Amennyiben többágyas szobában kér szállást, kérjük, hogy szobatársával beszélje meg,
pontosan egyeztessék elképzeléseiket, mert a szoba árát akkor is meg kell fizetni, ha a
szobában a megadottnál kevesebb személy lakik (pld. megjelölt szobatárs időközben lemondja
részvételét vagy lemondás nélkül nem veszi igénybe).

A megrendelt szállás és étkezés díját a visszaigazolás vagy a megküldött számla alapján lehet
majd befizetni.

Pénzügyek – számlázás
A megrendelt szolgáltatások költségei az érvényes jogszabályok szerint kerülnek számlázásra. Számla-módosítás,
új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2008. május 17-ig lehetséges. Ezen időpont után nincs
lehetőség a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni.

Lemondási feltételek
A 2008. április 15-ig írásban beérkező lemondás esetén a befizetett díjak visszafizetésre kerülnek. A 2008. április 15. után
beérkezett lemondás esetén visszafizetésre már nem lesz lehetőség.

Szállás- és étkezési költségeimet a jelentkezési lapomon megadottak szerint fizetem meg.

Megjegyzés: ..........................................................................................................................................................……..

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

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

      ………............................................       ...………............................................
   a jelentkező aláírása       a szállás- és étkezési költségeket

 Aláírásommal igazolom, hogy a lemondási vállaló cég cégszerű aláírása, bélyegzője
       feltételeket ismerem és elfogadom.


