
XIII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP 
2018. november 23-24. 

SZTE Rektori Hivatal (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 
 

JELENTKEZÉSI   LAP 
 

Online regisztráció: www.stand-art.hu/SZDN13  
Visszaküldhető 2018. november 18-ig a Stand-Art Ügynökség Kft., 6792 Zsombó, Pf.17. címre, 

a +36 62/661-331 fax számra, vagy az anita@stand-art.hu e-mail címre. 
Letölthető a  www.stand-art.hu/SZDN13  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 ÁFÁ-val  

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, kitűző, konferencia 
mappa a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes előadásra és 
a szponzori kiállításra. A részvételi díj 6.900 Ft/fő/nap étkezési 
költséget tartalmaz 

Mindenki számára egységesen 15.000,- Ft ………… fő 

 
4. Szállásfoglalás 

Kérem, hogy adja meg az időpontokat: Érkezési nap:   Távozási nap:   

  Szobatípusok Szobaár / Ft Db Szobatársak megjelölése 

Science Hotel**** (parkolási díj nélkül) 1 ágyas 19.500,- !!!BETELT!!!  

Science Hotel**** (parkolási díj nélkül) 2 ágyas 25.000,- !!!BETELT!!!  

6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 17 - - - - 

  
 

Költségek összesítése:   

 
A regisztrációs lapon megadott árak tartalmazzák a mindenkori 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. A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre. A megrendelt 
szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel, külön tételként feltüntetve a változatlan formában 

továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat.  
 

Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2018. október 23. után utólagosan számlát más címre kiállítani, regisztrációt vagy szállásfoglalást 
törölni, valamint részvételi díjat visszautalni nem áll módunkban a kötbéres szerződések miatt. Megértését köszönjük! 

 
A résztvevő/megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Ügynökség Kft. további felek bevonásával, közvetítőként 

nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos szolgáltatásokat. 
 

Nyilatkozat: jelentkezésemmel a rendezvény célja, illetve dokumentálása érdekében készült fotó, video- és hangfelvételek készítéséhez, és 
azoknak a szakmai portálokon, illetve a projekt kommunikációja során történő felhasználásához/megjelenéséhez hozzájárulok. 

 
Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatást megrendelem, annak ellenértékét a határidők  

betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem. 
 
 
 
 

           ............................................, 2018................................. hó ................nap             Aláírás………………………………………………..               
 
           

http://www.stand-art.hu/SZDN12
mailto:anita@stand-art.hu
http://www.stand-art.hu/SZDN13

