
TiszTelT KollégáK!

A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika tiszte-
lettel meghívja Önt és munkatársait a XII. Szegedi Diabétesz Nap 
rendezvényre, mely a Szegedi Tudományegyetem József Attila 
Tanulmányi és Információs Központjában kerül megrendezésre.

Időpont: 2017. november 17-18.

Helyszín: T.I.K., 6722 Szeged, Ady tér 10.

Kongresszusi iroda:

Stand-Art Event Management
6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt.2.,
Felső Tisza-part 31-34.
Postacím: 6792 Zsombó, Pf. 17.
Tel: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331
E-mail: judit@stand-art.hu

Hivatalos megnyitás tervezett időpontja: 
2017. november 17., 10.00
Hivatalos zárás tervezett időpontja: 
2017. november 18., 15.00
Regisztrációs határidő: 
2017. november 10.
Ezt követően már csak a helyszínen lehet regisztrálni!

Regisztrációra és szállásfoglalásra a www.stand-art.hu/SZDN12 
oldalról letölthető jelentkezési lapon, online jelentkezésre szin-
tén a www.stand-art.hu/SZDN12 oldalon van lehetőség.

A rendezvény háziorvos, belgyógyász, diabetológus, endokrino-
lógus, gasztroenterológus, aneszteziológus és intenzív terá-
piás szakorvosok számára hivatalos, pontszerző továbbképző 
oktatási program. A konferencia mindkét napján részt vevő, és 
az online tesztet helyesen kitöltő orvosok 32 akkreditációs pon-
tot kapnak. Szakdolgozók a részvételért 16 pontot kaphatnak, 
amennyiben a rendezvény honlapján található online felületen 
megadják az igazolás kiállításához szükséges adataikat.

álTAláNos iNFoRMáCiÓK

A XII. Szegedi Diabétesz Nap helyszíne és időpontja:
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.
2017. november 17-18.

Kongresszusi szervezőiroda, általános információ:
Stand-Art Event Management
Iroda: 6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt.2.,
Felső Tisza-part 31-34.
Számlázási ill. postacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16., Pf. 17.
Adószám: 13970831-2-06
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700062-48578107-51100005
Tel: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331
E-mail: info@stand-art.hu • Honlap: www.stand-art.hu

Regisztrációval és szállásfoglalással kapcsolatos ügyek:
Stand-Art Event Management, Horváth Judit irodavezető
6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt.2., Felső Tisza-part 31-34.
Tel: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331
E-mail: judit@stand-art.hu

Szervező bizottság: 
Prof. Dr. Ábrahám György
Dr. Holzinger Gábor

Tudományos bizottság:
Dr. Holzinger Gábor
Dr. Lengyel Csaba
Dr. Várkonyi Tamás

Kongresszusi iroda, regisztráció: 
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
November 17.: 9.00 – 17.00 h
November 18.: 9.00 – 15.00 h

Regisztrációs iroda telefonszáma:
+36/30-619 7348

Regisztrációs díj:
A regisztrációs díj minden résztvevő számára 15.000,- Ft, mely 
tartalmazza az étkezések (az ebédek, az esti fogadás és a kávé-
szünetek, értékük összesen 6.300,- Ft/fő) költségeit és az ÁFA 
összegét. 

meghívó

XII.
SzegeDI 
DIAbéTeSz NAP

Dr. Holzinger gábor
szakvezető főorvos

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
I.sz. Belgyógyászati Klinika

Belgyógyászat-Diabetológia
Tel.: +36/30-998 6160 • E-mail: holzinger@t-online.hu 

Szállásfoglalás:
A jelentkezési lapon található szobaárak reggelivel és IFA-val ér-
tendők, és tartalmazzák az ÁFÁ-t, de NEM TARTALMAZZÁK A 
PARKOLÁSI KÖLTSÉGEKET!
A szálláshelyekről bővebb információ a www.stand-art.hu/
SZDN12/szallashelyek oldalon található.

Parkolás: 
A szálláshelyek a vendégek számára zárt parkolási lehetőséget 
biztosítanak, az Art Hotel, Auris Hotel és Science Hotel vendé-
geinek a szálloda előtt és/vagy a garázsban parkolási díjat kell 
fizetni, a Korona vendégeinek (max. 11 autó számára) a 
parkolás ingyenes. 

Szeged belvárosában, ill. a konferencia helyszínén a fizető par-
kolóhelyeket előre váltott jogosultsággal lehet igénybe venni. 
A fizető parkolás időtartama munkanapokon 8:00 órától 18:00 
óráig, valamint szombaton (a Mars tér és környékén) 8:00 órától 
12:00 óráig terjed.
A városban két zóna található (zöld, sárga), melynek színét a 
parkolótábla alapszíne jelzi, a T.I.K. a sárga zónához tartozik. A 
két színhez 4 zónakód tartozik, így parkolás indítás előtt minden 
esetben győződjön meg róla, hogy a megfelelő zónakóddal sze-
retné-e indítani parkolását. A szelvény érvényessége attól függ, 
melyik zónában parkol. A zónánkénti érvényességi idő a parko-
lótáblákon, valamint a szelvényeken is fel van tüntetve. A parko-
lóautomata által adott szelvényt a a gépjármű szélvédőjén teljes 
terjedelmében jól látható és ellenőrizhető módon helyezze ki!

Mobil parkolás:
Szegeden a 6720, 6721, 6722, valamint a 6723 zónakódokkal le-
het a mobilfizetést indítani, attól függően, hogy melyik zónában 
várakozik a jármű. 

Az új parkolási renddel, az új zónakódokkal kapcsolatosan a sze-
gedi parkoló jegykiadó automatákon elhelyezett tájékoztatón, 
illetve a www.szepark.hu/parkolasinfo oldalon kapnak bővebb 
tájékoztatást.

Letölthető dokumentumok, szálláshely információ
www.stand-art.hu/SZDN12

Minden résztvevőt szeretettel várunk!

Prof. Dr. Ábrahám györgy
tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója
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