
REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendõ 2010. augusztus 1-ig a Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf: 11. címére,

vagy a (061) 299-0187-es fax számra. On-line jelentkezés a www.convention.hu oldalon lehetséges.

Név:.........................................................................................................Beosztás:..........................................................................Pecsétszám/nyilvántartási szám:………............

Levelezési cím: ....................................................................................................………..........................................................................................................................……………

Munkahelyi telefon:……………................................…………….. Fax: ……................…………..............…………………E-mail:………........................………………………………

(Amennyiben cég / intézmény fizeti a költségeket és átutaláshoz elõzetes számlát kér, kérjük a költségvállaló nyilatkozatot mellékelni!)

I. REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek
megfelelõen: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történõ részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülõ kiadások (utazási költség, szállásköltség,
részvételi díj) fedezetére szolgálhat.” (Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.)

2010. június 15-ig 2010. június 15-e
történõ jelentkezéssel utáni jelentkezéssel

Regisztrációs díj Magyar Egészségügyi Társaság tagjai részére határon innen és túl: 12.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 15.000 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Regisztrációs díj nem Magyar Egészségügyi Társaság tagjai részére határon innen és túl: 25.000 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 30.000 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Regisztrációs díj HMAA tagok részére: 150 USD / 1 fõ (ÁFA-val) 200 USD / 1 fõ (ÁFA-val)

Regisztrációs díj nyugdíjas HMAA tagok részére: 50 USD / 1 fõ (ÁFA-val) 100 USD / 1 fõ (ÁFA-val)

Regisztrációs díj nem HMAA tagok részére (résztvevõk a nyugati régióból): 300 USD / 1 fõ (ÁFA-val) 350 USD / 1 fõ (ÁFA-val)

Regisztrációs díj nyugdíjas MET tagok, szakdolgozó MET tagok, egyetemi hallgató MET tagok részére 6.000 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 10.000 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Regisztrációs díj nyugdíjas nem MET tagok, szakdolgozó nem MET tagok, egyetemi hallgató
nem MET tagok részére 15.000 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 20.000 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Nyitófogadás augusztus 23-án: 8.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 8.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Büféebéd augusztus 23-án: 4.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 4.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Büféebéd augusztus 24-én: 4.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 4.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Bankettvacsora augusztus 24-én: 8.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val) 8.500 Ft / 1 fõ (ÁFA-val)

Regisztrációs díj összesen: ....................... Ft

II.  SZÁLLÁS – SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
(Az ünnepségek miatt korábban érkezõ vendégeknek lehetõséget biztosítunk a Világtalálkozó elõtti szobafoglalásra, kedvezményes árakon:

2010. augusztus 20-án 2010. augusztus 21-én 2010. augusztus 22-én 2010. augusztus 23-án 2010. augusztus 24-én 

KEMPINSKI HOTEL CORVINUS BUDAPEST*****(A TANFOLYAM HELYSZÍNE)
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 25.000,- Ft/szoba/éj 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 25.000,- Ft/szoba/éj 
Junior suite egyágyas használatra svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 41.000,- Ft/szoba/éj 
Junior suite kétágyas használatra svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 41.000,- Ft/szoba/éj 

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO****(A TANFOLYAM HELYSZÍNE VILLAMOSSAL MEGKÖZELÍTHETÕ)
Egyágyas „Economy” szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 16.100,-  Ft/szoba/éj 
Kétágyas „Economy” szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 16.100,-  Ft/szoba/éj 
Egyágyas „Standard” szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 19.400,-  Ft/szoba/éj 
Kétágyas „Standard” szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val: 19.400,-  Ft/szoba/éj 

SZÁLLÁS – KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS

SEMMELWEIS EGYETEM KORÁNYI FRIGYES SZAKKOLLÉGIUM (1074 Budapest, Hársfa utca 59/b.)
Elhelyezés kétágyas szobákban, reggeli nélkül (két kétágyas szobához tartozik egy fürdõszoba) 4.500,- Ft/fõ/éj 

SEMMELWEIS EGYETEM BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM (1083 Budapest, Tömõ u. 35-41.)
Elhelyezés négyágyas szobákban, reggeli nélkül (zuhanyzó, WC a folyosón) 1.500,- Ft/fõ/éj 

Szállásköltség összesen: ....................... Ft

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest Kft-hez eljuttatni. A részvétel feltétele a regisztrálás. Ezt követõen a jelentkezés visszaiga-
zolásával együtt postázzuk a csekket/utaláshoz szükséges bankszámla adatokat, amelyek segítségével kérjük a megadott összeget befizetni. Az összeg beérkezését követõen
az Ön által megadott számlacímre kiállítjuk a számlát, amelyet postázunk Önnek. Regisztrációja ekkor válik véglegessé. Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevõ nevét
legyen kedves a csekk vagy átutalás közlemény rovatában nyomtatott nagybetûkkel feltûntetni. Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk beazonosítani. Köszönjük.
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2010. július 1-e után szállásfoglalást vagy regisztrációt törölni, a befizetett összeget visszafizetni nem
áll módunkban a kötbéres szerzõdések miatt.  Amennyiben szállásigénye 2010. július 1-e után érkezik meg, szállást csak a rendelkezésre álló szabad kapacitásnak
megfelelõen tudunk biztosítani. 
Szállásigénye kapcsán - visszajelzésünket követõen – szállást csak a befizetést igazoló csekk/átutalás bemutatása (irodánkba történõ eljuttatása) esetén garantálunk.
Megértését köszönjük!

..................................................., 2010................................. hó ................nap ...................................................................................................................... (aláírás)

Magyar Orvosok, Gyógyszerészek
és Szakdolgozók VII. Világtalálkozója
Szervezõ:  Magyar  Egészségügyi  Társaság
Társszervezõk:  Erdélyi  Múzeum  Egyesület,  Dr.  Genersich  Antal  Alapítvány,  
Hungarian  Medical  Association  of  America,  Magyar  Orvosi  Kamara,  Semmelweis  Társaság  
Budapest, Kempinski Hotel Corvinus, 2010. augusztus 22-25.



KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT, FIZETÉSI MÓDOK
III. FIZETÉSI MÓDOK

A, Csekken: melyet kérésre küldünk. A közleményben kérjük a rendezvény és a résztvevõ nevét feltüntetni a következõképp: rendezvény 
neve/résztvevõ neve.
Az összeg beérkezését követõen a számlát a következõ névre és címre kérem:

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

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

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

B, Banki átutalással (egyéni vállalkozás /saját cég): a visszaigazolásban kapott bankszámlaszámra. A közleményben kérjük a rendezvény és a
résztvevõ nevét feltüntetni a következõképp: rendezvény neve/résztvevõ neve.
Az összeg beérkezését követõen a számlát a következõ névre és címre kérem:

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

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

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

IV. KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT

C, Szponzorált részvétel: 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 cégszerû aláírása is szerepel 
rajta.

Ezúton vállaljuk, hogy …………………………...............................................................……………………………regisztrációs ,   étkezési ,  szállás 
költségeit átutalással egyenlítjük ki. Kérjük, hogy az átutaláshoz számlát szíveskedjenek küldeni!

Számlacím: 

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: (nyomtatott betû): 

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

…………….…………….......................................................
cégszerû aláírás (képviselõ aláírása, cégbélyegzõ)

A kongresszusi részvétel feltétele a regisztrálás.

1. 2010. június 15-e után a részvételi díj magasabb. A befizetési bizonylatot, vagy másolatát regisztráláskor fel kell mutatni.

2. Távozás napján a szobát 11.00 óráig szíveskedjenek elhagyni. A szobákból történõ telefonhívások díját, a minibárból történõ fogyasztást a recepción kérjük 
kiegyenlíteni.

3. Kérjük, hogy a költségviselõ a kedvezményezett (az Ön nevét) feltétlenül tüntesse fel a csekken vagy az átutalási bizonylaton.

4. Postázás elõtt kérjük ellenõrizze, hogy a regisztrációs lapon minden igényelt szolgáltatást helyesen jelölt-e be!

ADÓRENDELKEZÉSEK MIATT KONZULTÁLJON SZPONZORÁVAL!
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