XI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP
2016. október 21-22.
József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.)
JELENTKEZÉSI LAP
Online regisztráció: www.stand-art.hu/SZDN11
Visszaküldhető 2016. október 16-ig a Stand-Art Ügynökség Kft., 6792 Zsombó, Pf.17. címre,
a +36 62/661-331 fax számra, vagy a judit@stand-art.hu e-mail címre.
Letölthető a www.stand-art.hu/SZDN11 weboldalról.
1.

Személyes adatok

Név:

Orvosi pecsétszám:

Cím (irsz., város):

Cím (utca, hsz.):

Telefonszám:

E-mail:

Születési év:

Munkahely:

2.

Befizetés választott módja (kérjük X-el megjelölni)
A helyszínen készpénzzel fizetek (szállásfoglalás esetén nem választható!)
Költségeimet szponzorcég fizeti, a cég számlázási adatai: **
Átutalással fizetek, a számlát az alábbi számlázási címre kérem kiállítani: **

**
Költségviselő neve:
Költségviselő címe:
3.

Regisztrációs díj (a következőekben a megfelelő választ szíveskedjen a pontozott helyre írt számmal jelezni!)
Regisztrációs díj étkezésekkel és 27% ÁFÁ-val

A részvételi díj 5.500 Ft/fő/nap étkezési költséget tartalmaz

Mindenki számára egységesen
4.

10.000,- Ft

………… fő

Szállásfoglalás

Kérem, hogy adja meg az időpontokat:

Érkezési nap:

Távozási nap:

Szobatípusok

Szobaár / Ft

Hotel Novotel (parkolási díj nélkül!)

1 ágyas

21.000,-

6720 Szeged, Maros u. 1.

2 ágyas

24.000,-

Hotel Korona

1 ágyas

15.000,-

6722 Szeged, Petőfi sgt. 4.

2 ágyas

20.000,-

Dóm Hotel (parkolási díj nélkül!)

1 ágyas

24.500.-

6720 Szeged, Bajza u. 3-6.

2 ágyas

28.500.-

Hotel Auris

1 ágyas

24.000.-

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 14.

2 ágyas

28.000.-

Db

Szobatársak megjelölése

Költségek összesítése:
Regisztrációs díj:
Szállásköltség:
Fizetendő részvételi díj összesen:
A regisztrációs lapon megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót valamint szállásdíjak esetében a reggelit és az idegenforgalmi
adót is, de NEM tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után fizetendő egyéb terheket. A kongresszusi részvételi díj nem
tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak
felelősséget.
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2016. szeptember 21. után utólagosan számlát más címre kiállítani, regisztrációt vagy szállásfoglalást
törölni, valamint részvételi díjat visszautalni nem áll módunkban a kötbéres szerződések miatt. Megértését köszönjük!
Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatást megrendelem, annak ellenértékét a határidők
betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem.

............................................, 2016................................. hó ................nap

Aláírás………………………………………………..

