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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Online regisztráció:  www.stand-art.hu/KDH2017  
Visszaküldhető 2017. szeptember 15-ig a Stand-Art Event Management, 6792 Zsombó, Pf.17. címre, 

a 62/661-331 fax számra, vagy a  dora@stand-art.hu  e-mail címre. 
Letölthető a http://stand-art.hu/KDH2017 weboldalról is. 

 
 

1. Személyes adatok 
 

Név:   Pecsétsz./*Nytart.szám:   

Cím (irsz., város):   Cím (utca, hsz.):   

Telefonszám:   E-mail:   

Születési dátum:  Munkahely:  

*Születési hely:  *Anyja neve:  

*Születési név:  *Szakképesítés:  

 
* Szakdolgozói akkreditációhoz szükséges személyes adatok 
 

 
2. Befizetés választott módja (kérjük X-szel megjelölni):  

 

  A helyszínen készpénzzel fizetek (szállásfoglalás esetén nem választható) 

  Költségeimet szponzorcég fizeti, a cég számlázási adatai: ** 

 Hitelkártyával fizetek online rendszeren keresztül 

 Átutalással fizetek, a számlát az alábbi számlázási címre kérem kiállítani: ** 

 
** 

Vevő neve:   

Vevő címe:   

 
 

3. Regisztrációs díj tartalmazza: EBÉDEK, kávészünetek, vacsorák, kitűző, konferenciatáska a kongresszusi anyagokkal, belépés 
az összes szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is.  
Étkezési költségek: 6.350,- Ft/fő/nap, melyek a számlán külön tételként lesznek feltüntetve. 
 

Regisztrációs díjak 2017. aug. 1-ig 2017. aug. 1. után 

MDT 35 év feletti orvos tagjai 28.000,- Ft   32.000,- Ft   

MDT szakdolgozó tagjai, 35 év alatti orvos és 
nem orvos tagjai 

23.000,- Ft   27.000,- Ft   

Nem MDT tag orvosok 31.000,- Ft  35.000,- Ft  

Nem MDT tag szakdolgozók 26.000,- Ft  30.000,- Ft  

Nyugdíjasok, hallgatók, rezidensek 23.000,- Ft   27.000,- Ft  

Kiállítók, cégképviselők számára 31.000,- Ft   35.000,- Ft  

Betegszervezetek képviselői 21.000,- Ft  25.000,- Ft   

Kísérők 24.000,- Ft  28.000,- Ft  

Napijegy ebéddel (csak az adott napra, nem tartalmazza a társasági programon való részvételt) 

Napijegyet kérek az alábbi napra:  okt.5.                      okt.6.                     okt.7. 

Napijegy orvosoknak, cégképviselőknek 15.000,- Ft  15.000,- Ft  

Napijegy mindenki más számára 12.000,- Ft  12.000,- Ft  
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4. Szállásfoglalás (a szobaárak 1 éjszakára, ÁFÁ-val, reggelivel és IFA-val értendők): 

 

  Rönkház 1 főre Rönkház 2 főre 

Avalon Resort&Spa Szálloda (BETELT!)   

(3519 Miskolctapolca, Iglói út 15.)     

  1 ágyas 2 ágyas 2 fő részére 

Hotel Aurora**** (BETELT!)   

(3519 Miskolctapolca, Fagyöngy utca 2-4.)     

Park Hotel Miskolctapolca*** 13.500 Ft 18.000 Ft 

(3519 Miskolctapolca, Csabai u.)     

Hotel Kitty*** (BETELT!)   

(3519 Miskolctapolca, Pazár István sétány1.)     
 
 

  Érkezés napja: ____      Távozás napja:  ____               Szobatárs neve:    _________      
 
A szobákat a jelentkezések beérkezési sorrendjében töltjük fel. Amennyiben az Ön által igénybe venni kívánt férőhely betelt, a szervezők 
megkeresik Önt a szükséges módosítás megbeszélése céljából. 
 
 

5. Költségek összesítése: 
 

Regisztrációs díj és étkezések:   

Szállásköltség:   

Fizetendő részvételi díj összesen:   

 

A regisztrációs lapon megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint szállásdíjak esetében az 
idegenforgalmi adót is, de NEM tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után fizetendő egyéb 
terheket. 
 
A jelentkezési lap beérkezése után az itt megjelölt szolgáltatásokat megrendeljük, ezért lemondást kizárólag 
írásban (levél, fax, email) fogadunk el! 
 
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2017. október 7. után utólagosan számlát más címre kiállítani, 
szállásfoglalást, vagy regisztrációt törölni, valamint részvételi díjat visszautalni nem áll módunkban. Valamint 
2017. szeptember 5. utáni szállásfoglalás lemondás esetén a szállásköltséget a kötbéres szerződések miatt 
teljes mértékben meg kell fizetni. Megértését köszönjük! 
 
A kongresszusi részvételi díjak nem tartalmaznak semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi 
vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 
Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatásokat megrendelem, azok ellenértékét a 
határidők betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem. 
 
 

 
.........................................................., 2017................................. hó ................nap                       Aláírás……………………………………….. 
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