Regisztrációs lap

Magyar Urológusok Társasága
XIII. Kongresszusa

Visszaküldendő 2017. október 20-ig az llibardi@convention.hu e-mail
címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
Fax: (06 1) 299 0187, Postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület.
Javasolt jelentkezési mód online: www.convention.hu

és továbbképző tanfolyama

Pécs, Kodály Központ, 2017. október 26-28.

Személyes adatok (A *-gal jelölt rovatok kitöltése a szakdolgozók számára kötelező!)
Vezetéknév (

Prof.

Dr.)

Keresztnév

Szakképesítés

Irányítószám

Beosztás

Város

Cím (utca, házszám)

E-mail:

Telefon

Leánykori név*

Anyja neve*

Működési nyilvántartási szám*

Születési hely*

Regisztrációs díjak (az árak az áfa-t tartalmazzák!)
2017. augusztus 30-ig
történő jelentkezéssel

30.000 Ft/fő

Regisztráció nem MUT tagok részére

25.000 Ft/fő

35.000 Ft/fő

díjmentes

díjmentes

Kísérők regisztrációs díja

4.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő

Egyetemi hallgatók, tényleges
nyugdíjasok, rezidensek, PhD hallgatók,
szakdolgozók regisztrációs díja
kávészüneti ellátás nélkül

10.000 Ft/fő

12.000 Ft/fő

12.000 Ft/fő

Kongresszusi ebéd (/nap)
csütörtök

péntek

fő

2017. augusztus 30-a
utáni jelentkezéssel

5.000 Ft/fő

5.000 Ft/fő

szombat

Nyitókoncert október 26-án

fő

ingyenes

ingyenes

Nyitófogadás október 26-án

fő

7.500 Ft /fő

7.500 Ft /fő

Bankettvacsora október 27-én

fő

9.000 Ft /fő

10.000 Ft /fő

15.000 Ft/fő

Napijegy tartalmazza: névkitűzőt, tudományos programon való részvételt, kiállítás
megtekintését, programfüzetet, kongresszusi táskát. Kreditpontot a napi részvétel nem
tartalmaz.
Kísérők részvételi díjának tartalma: a kiállítás megtekintése, részvétel lehetősége a
kongresszus programjain.

Dátum

2017. augusztus 30-ig
történő jelentkezéssel

Fakultatív ellátások összesen:

Regisztrációs díj tartalmazza: névkitűzőt, tudományos programon való részvételt,
kiállítás megtekintését, programfüzetet, kongresszusi táskát, kávészüneti ellátást, amely a
számlán külön sorban, bontva 5.000 HUF értékben kerül feltüntetésre.

Regisztrációs díjak összesen:

Születési idő*

Fakultatív ellátások (nem része a regisztrációs csomagnak)

20.000 Ft/fő

Napijegy (csak egyik napra vehető
igénybe, kreditpontot nem ad)
csütörtök
péntek
szombat

Fax

2017. augusztus 30-a
utáni jelentkezéssel

Regisztráció MUT tagok részére

Egészségügyi szakdolgozók részvételi díja
(elfogadott előadással)

Pecsétszám

Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat
találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a cégnek küldünk,
amely elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről az llibardi@convention.hu címre.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről
elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a
megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk
beérkezik. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése után. A számla
kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken a közlemény
rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét. Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet,
a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Elektronikus számlát küldünk. Ha a befizetési csekkét elveszíti, bármely
postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: Convention Budapest Kft. 1036 Budapest,
Lajos u. 66. „A” lh. 4. em
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2017. szeptember 26-ig 30%-os kötbérrel
lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2017. szeptember 26-a után nem fogadhatunk el a kötbéres
szerződések miatt. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.

Aláírás

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (06 1) 299 0187 | Tel/ fax: (06 1) 299 0184 | e-mail: zspapp@convention.hu | www.convention.hu

Magyar Urológusok Társasága
XIII. Kongresszusa
és továbbképző tanfolyama

Pécs, Kodály Központ, 2017. október 26-28.

Regisztrációs lap

Visszaküldendő 2017. október 20-ig az llibardi@convention.hu e-mail
címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
Fax: (06 1) 299 0187, Postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület.
Javasolt jelentkezési mód online: www.convention.hu

Szálláslehetőségek (nem része a regisztrációs csomagnak)
Vendégéjszakák
2017. október 25.

2017. október 26.

2017. október 27.

Két- vagy többágyas szoba esetén a szobatárs(ak) neve:

Corso Hotel Pécs

7626 Pécs, Koller u. 8. (összesen 60 szoba)
Egyágyas szoba

21.940,- Ft /szoba /éj

Kétágyas szoba

25.700,- Ft /szoba /éj

Parkolóhely a szállodához közeli Király Garázsban áll rendelkezésre (2.000,- Ft/autó/nap, vagy
160,- Ft /autó /óra költségért), illetve nyílt parkolási lehetőség a szálloda melletti utcában, illetve
az 5 percre található Tudásközpont parkolójában biztosított.

Hotel Palatinus

7621 Pécs, Király u. 5. (összesen 75 szoba)
Economy egyágyas szoba

14.800,- Ft /szoba /éj

Economy kétágyas szoba

17.700,- Ft /szoba /éj

Standard egyágyas

17.800,- Ft /szoba /éj

Standard kétágyas

20.700,- Ft /szoba /éj

Hotel Laterum

7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.
**** Egyágyas szoba

12.400,- Ft /szoba /éj

**** Kétágyas szoba

19.800,- Ft /szoba /éj

**** Háromágyas szoba

28.200,- Ft /szoba /éj

*** Egyágyas szoba

10.400,- Ft /szoba /éj

*** Kétágyas szoba

17.800,- Ft /szoba /éj

*** Háromágyas szoba

25.200,- Ft /szoba /éj

Standard egyágyas szoba

8.400,- Ft /szoba /éj

Standard kétágyas szoba

14.800,- Ft /szoba /éj

Standard háromágyas szoba

20.700,- Ft /szoba /éj

Parkolás a szálloda parkolójában

Hotel Makár Sport & Wellness Hotel

7635 Pécs, Középmakárdűlő 4. (összesen 50 szoba - 30 superior, 20 standard)
Standard egyágyas szoba

14.000,- Ft /szoba /éj

Standard kétágyas szoba

17.100,- Ft /szoba /éj

Superior egyágyas szoba

18.900,- Ft /szoba /éj

Superior kétágyas szoba

22.600,- Ft /szoba /éj
A parkolás ingyenes a szálloda előtt.

Hotel Sopianae

7621 Pécs, Felsőmalom u. 24. (összesen 15 szoba)
Egyágyas szoba

15.300,- Ft /szoba /éj

Kétágyas szoba

20.400,- Ft /szoba /éj

Térítés ellenében – 750,- Ft/autó/éj – parkolási lehetőség az udvarban. Az udvari parkolóba a
Rákóczi utca felől lehet beállni!

Fizetési módok
Csekk (csak kérésre küldünk a személyes adatok között megadott postacímre)

Szállásköltség összesen:
Mindösszesen:

Számlázási adatok
Cégnév

Átutalás (a Convention Budapest Kft. bankszámlaszámára)
Költségvállalói nyilatkozat (kérjük a regisztrációs lap hátoldalán található
költségvállalói nyilatkozat visszaküldését)
Bankkártya (csak az online regisztrációban van lehetőség)
Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki
adatokat találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a
cégnek küldünk, amely elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről az llibardi@convention.hu
címre.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett
összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely
számlát a megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik
véglegessé.

Számlázási cím (utca, házszám)

Város (szükség esetén, ország is)

Irányítószám

Adószám

E-mail cím (ahová számlát küldjük)

Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk
beérkezik. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése után. A
számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken
a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét. Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg
külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Elektronikus számlát küldünk. Ha a
befizetési csekkét elveszíti, bármely postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím:
Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh. 4. em
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2017. szeptember 26-ig 30%os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2017. szeptember 26-a után nem
fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a
mellékelt regisztrációs lap használatát.

Dátum

Aláírás

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (06 1) 299 0187 | Tel/ fax: (06 1) 299 0184 | e-mail: zspapp@convention.hu | www.convention.hu

Magyar Urológusok Társasága
XIII. Kongresszusa
és továbbképző tanfolyama

Pécs, Kodály Központ, 2017. október 26-28.

Költségvállalói nyilatkozat

Visszaküldendő 2017. október 20-ig az llibardi@convention.hu e-mail
címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
Fax: (06 1) 299 0187, Postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület.
Javasolt jelentkezési mód online: www.convention.hu

Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre (szponzorált részvétel), azt csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi
adatok kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
Ezúton vállaljuk, hogy az alábbi résztvevő költségeit (
regisztrációs,
étkezési,
szállás) átutalással egyenlítjük ki:
Vezetéknév (

Prof.

Dr.)

Keresztnév

Számlázási adatok
Cégnév

Számlázási cím (utca, házszám)

Város (szükség esetén, ország is)

Irányítószám

E-mail cím (ahová a számlát küldjük)

Ügyintéző neve:

Adószám

Ügyintéző Telefonszáma:

Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás
esetén annak a cégnek küldünk, amely elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről az llibardi@convention.hu címre.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási
címre, amely számlát a megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani,
befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni
nevét. Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Elektronikus számlát küldünk. Ha a befizetési csekkét elveszíti, bármely
postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh. 4. em
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2017. szeptember 26-ig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2017. szeptember 26-a
után nem fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.

Dátum

Cégszerű aláírás

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (06 1) 299 0187 | Tel/ fax: (06 1) 299 0184 | e-mail: zspapp@convention.hu | www.convention.hu

