JELENTKEZÉSI ÉS SZÁLLÁSFOGLALÓ LAP
PROMEDICINA 2007 – NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK KONGRESSZUS
2007. MÁRCIUS 21 - 23.
Kérjük a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, pontosan kitölteni és a következő címre visszaküldeni:
MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda 1443 Budapest Pf. 145., Fax: 383-7918 Kérjük, saját magának tartson meg egy másolatot!
1. RÉSZTVEVŐ ADATAI:
Titulus:

Prof.

Dr.

Név:

Orvosi pecsétszám:__________________________

Munkahely: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Értesítési cím:
Irányítószám:____________ Város: _______________________________ Utca: ______________________________________________________________________________
Telefon (mellékkel):_______________________________ Fax:_____________________________ E-mail: _________________________________________________________

2. RÉSZVÉTELI DÍJ (Az árak tartalmazzák az ÁFA-t)
Napijegy esetén kérjük, jelölje be melyik napon jön
Teljes regisztráció

5.500.- Ft

Napi regisztráció

2.500.- Ft

Tényleges nyugdíjas, egyetemi hallgató

térítésmentes

3. SZÁLLÁSAJÁNLAT
Szálloda neve
Hotel Millenium****

2007. március 21.
2007. március 22.
2007. március 23.

( A feltüntetett szobaár tartalmazza a büféreggelit és a kötelező adókat. ) Kérjük két szálloda rangsorolását!

1. választás

2. választás

Egy ágyas/éj
19.000 Ft

Két ágyas/éj
22.000 Ft

Összeg
……………….………….

Hotel Platánus***

17.000 Ft

20.000 Ft

……………….………….

Hotel City Inn***

11.000 Ft

13.000 Ft

…………….…………….

Érkezés: _________________ Elutazás: _________________ Éjszakák száma: _____

Összesen: ________________Ft

Szobatárs neve (kétágyas elhelyezés esetén): ________________________________________________
A kétágyas szoba költségét felezni kívánom szobatársammal

4. FIZETENDŐ ÖSSZESEN
5. FIZETÉSI MÓDOK:
Csekk (melyet kérésre küldünk)
Készpénzzel a helyszínen (csak a regisztrációs díj)

________________________________________ Ft.

Bankátutalással MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft.
10300002-20358886-00003285 (MKB Nyrt.)
Kérjük, az átutalásra írja rá saját ill. a kongresszus nevét: „PRO MEDICINA 2007”
befizetés előtt kér számlát

befizetés után kér számlát

Szponzorált részvétel: amennyiben a költségek egy cég által kerülnek kiegyenlítésre - szponzorált részvétel - azt csak
abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az alábbi adatok kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje is
szerepel rajta. Cégünk ezúton vállalja, hogy a fenti költségeket átutalással kiegyenlíti.
Cég neve: ________________________________________________________________________________________
Ügyintéző (nyomtatott betű):_________________________________________Tel: ____________________________
Cím: Ir. szám: _____________Város: ___________________________________ Utca: ________________________
Aláírás:____________________________________Pecsét: ________________________________________________
6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A szállásfoglalás visszaigazolására akkor kerül sor, ha előlegként a választott szállodára érvényes, egy éjszakának megfelelő szállásdíj postai úton vagy
átutalással megérkezik az iroda számlájára. Amennyiben az összeg 2007. február 23-ig nem érkezik meg az Utazási Iroda számlájára, a foglalást automatikusan
töröljük! A fennmaradó összeget 2007. március 5-ig kérjük kiegyenlíteni! Ha ez nem történik meg, a szállás csak a kifizetett első éjszakára vehető igénybe! Ez
esetben már csak a szabad szobák függvényében tudunk hosszabbítást elfogadni a helyszíni befizetés után. A sorban állás kellemetlenségeinek elkerülése
érdekében javasoljuk a szállás teljes díjának mielőbbi kiegyenlítését! A szállást csak a 2007. február 23-ig beérkezett szállásfoglaló lapok esetében tudjuk
garantálni.
7. MÓDOSÍTÁS, LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS
A 2007. február 20. és március 3. között beérkezett szállás lemondásokat egy éjszaka kötbér ellenében tudjuk elfogadni, ezután viszont már nem áll módunkban
visszatéríteni a befizetett összeget.
Regisztrációs díj esetében a 2007. március 5-ig beérkező írásos lemondás ellenében a befizetett összeget 20%-os kezelési költséggel csökkentve fizetjük vissza.
A 2007. március 5. után érkezett írásos lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe. A megrendelő
kijelenti, hogy ezen lap kitöltésével és visszaküldésével a fenti feltételeket elfogadja.

Dátum:………………………………………………

Aláírás:………………………………………………………………………
Megrendelő

