
JELENTKEZÉSI LAP – 1. lap
5. Tavaszi Endokrin Továbbképző Tanfolyam (TETT)

MHEK II. Belgyógyászat Endokrin Részleg szervezésében
Siófok, Panoráma Hotel**** - 2019. április 25-27.

Honlap: http://newinst.wix.com/5tett

1. Személyes adatok:

NÉV:…………………………………………………………………………SZAKKÉPZETTSÉG:…….……….….………………….……………………….

PECSÉTSZÁM:……………...................................................MUNKAHELY NEVE:………………………………………………………………………..

LEVELEZÉSI CÍM:……………………….……………………….……………………………….………………………………………………….……………

TELEFON, FAX:……………………….…………………….….E-MAIL:………………….…………………….…………………………………..………….

KÍSÉRŐ NEVE:……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Szakdolgozóknak pluszban kitöltendő rész az akkreditációhoz:

SZÜLETÉSI NÉV:………………………………………………………………………ANYJA NEVE:…………………………………………………….…. 

SZÜLETÉSI HELY:……………………………… SZÜLETÉSI IDŐ:……………………………MŰKÖDÉSI/NYILV. SZÁM:…………………….………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Részvételi díj:

Részvételi díj 2019. március 10-ig 2019. március 11-től Összeg

Orvosok részére, Cégképviselők részére* 40.000.- Ft/ fő □ 47.000.- Ft/ fő □

Nyugdíjasok, kísérők részére* 18.000.- Ft/ fő □ 23.000.- Ft/ fő □
Szakdolgozók részére** (pénteki szekció) 5.000.- Ft/ fő □ 8.000.- Ft/ fő □
PhD és egyetemi hallgatók részére***(étkezés nélkül) ingyenes □ ingyenes □
*A kongresszusi részvétel tartalmazza az előadásokon, a kiállításokon, kávészüneten és a közös vacsorákon való részvételt, valamint
az akkreditációt. ** Szakdolgozóknak a kongresszusi részvétel tartalmazza az előadásokon, a kiállításokon és a pénteki közös
vacsorán való részvételt, valamint az akkreditációt. *** PhD és egyetemi hallgatók részvételi díja nem tartalmazza a kávészüneten,
közös vacsorákon való részvételt, ezért a 4-es pontban igényelhető a vacsora, a kávészünetre szóló jegy és továbbá az ebéd is.

Napi jegy***
15.000.- Ft/nap

április 25. csütörtök □ április 26. péntek □ április 27. szombat □

***A részvételi díj előadásokon, a kiállításon, a kávészüneteken részvételt tartalmazza. Csütörtöki és pénteki napra vacsora külön 
igényelhető a második lapon.

 3. Szállás:

 Siófok, Prémium Hotel Panoráma****     □04.24.szerda    □04.25. csütörtök     □04.26. péntek     □04.27. szombat  

1 főre 1 ágyas szobában, büféreggelivel 17.500.- Ft/fő/éj éj Ft

1 főre 2 ágyas szobában, büféreggelivel 
(szobatárs megjelölése szükséges, szoba ára 25.000.-Ft/éj/szoba) 12.500.- Ft/fő/éj fő éj Ft

A szobaár tartalmazza: a szállást, büféreggelit, internet hozzáférést, IFÁ-t. A szállodai szobák kedvezményes áron hosszabbíthatóak.
Amennyiben kétágyas szobában szeretne elhelyezkedni, kérjük, gondoskodjon szobatársról és jelölje meg a jelentkezési lapon.

További információk: http://www.premiumhotelpanorama.hu/hu/hotel

Érkezés napja: .....................Elutazás napja: ……….…..…Szobámat megosztom….................................................................... ....-val.
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JELENTKEZÉSI LAP – 2. lap
5. Tavaszi Endokrin Továbbképző Tanfolyam (TETT)

MHEK II. Belgyógyászat Endokrin Részleg szervezésében
Siófok, Panoráma Hotel**** - 2019. április 25-27.

Honlap: http://newinst.wix.com/5tett

4. Étkezés 

Április 25.
csütörtök

Április 26.
péntek

Április 27.
szombat

Mennyiség
(fő)

Ár/Ft

Ebéd 5.500.- Ft/fő/nap
(büféasztalos, 1 üdítő vagy ásványvíz és 1 kávé) □ □ □
Közös vacsora, italcsomaggal – csütörtök,
napijegyes, PHD és egyetemi hallgatók részvétele 
esetén                                         7.200.- Ft/fő/nap    

□ ---------------- ----------------

Közös vacsora, italcsomaggal –péntek
napijegyes, PHD és egyetemi hallgatók részvétele 
esetén                                         9.600.- Ft/fő/nap    

---------------- □ ----------------

Kávészünet bérlet 
PHD és egyetemi hallgatók részvétele esetén           

8.250.- Ft/fő/3nap   

---------------
-

---------------- ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Számlázási adatok: 

A

□ részvételi díjat  

 □szállást  

 □étkezést  

□a kísérőm költségeit saját magam fizetem

□ rózsaszín belföld postautalványon (postán kell kérni)  

□ átutalásos számlát kérek (személyes adatok)
átutalásos számlát kérek (személyes adatok) Fizetendő összeg …………………………………..

B

□ részvételi díjat 

□szállást 

□étkezést 

□a kísérőm költségeit munkahelyem/szponzor/egyéb cég fizeti.       

□ átutalásos számlát kérek. Fizetendő összeg …………………………………..

Összesen …………………………………..

Költségviselő (cég) neve……………………………………………………………………………Adószáma:…………………………..…………..

Irsz. ………………………város………………………….. …………….utca, h. sz………………………………………………………………………………..

Kapcsolattartó személy neve:……………………………………………………………….

Telefonszáma:…………………………………………………… Email:……………………………………………………………………

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

                  dátum                                               aláírás                                        a költségviselő cégszerű aláírása     

Áraink az ÁFÁ-t és az IFA-t is tartalmazzák. Lemondási feltételek: A regisztráció és szállás díjat abban az esetben tudjuk visszatéríteni, 
ha erre vonatkozó igényét 2019. március 10-ig írásban eljuttatja a New Instant Kft.-hez. További lemondási feltételek a honlapon. 
Amennyiben nem jelenik meg a rendezvényen, de jelentkezési lapját leadta, befizetéstől függetlenül teljesítettnek tekintjük és  a rendelt 
szolgáltatások kifizetési kötelezettsége a továbbiakban is fennáll.

               
Jelentkezési lap visszaküldendő:                   New Instant Szervezőiroda 

Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
Mobil: 0620/544-4032  Fax.: 061/225-0304

E-mail: instant@newinstant.hu  Web: www.newinst.wixsite.com/5tett , www.newinstant.hu 
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