
MDT Családorvosi Munkacsoport VIII. Továbbképző Konferenciája 
Kecskemét, 2019. október 18-19. 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Online regisztráció: https://stand-art.hu/csom2019 
Visszaküldhető 2019. október 10-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 https://stand-art.hu/csom2019 weboldalról is. 

 
 

1. Személyes adatok 
 

Név:  Pecsétsz./Nytart.szám:  

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

Telefonszám:  E-mail:  

Születési dátum:  Munkahely:  

 

2. Költségviselő adatai 
 

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Kapcsolattartó:  

 

 
A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, vacsora, kitűző, konferencia mappa a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes szekcióra, 
előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is.  
A teljes regisztrációs díj étkezési költség tartalma: 7450,- Ft/nap. A napidíj tartalmazza az aznapi kávészünet fogyasztást, kitűzőt, konferencia mappát 
a kongresszusi anyagokkal, belépést az összes aznapi szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét 
is. A napidíj étkezési költség tartalma: 2500,- Ft/nap 
A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre. 
Az MDT tagság kedvezménye akkor érvényes, ha a tagnak nincs tagdíjhátraléka a 2018. évre. 

 
 

3. Szállásfoglalás (a szobaárak 1 éjszakára ÁFÁ-val, reggelivel és IFA-val értendők) 
 

Szálloda 1 ágyas  2 ágyas 2 fő részére 

Four Points By Shearton**** 
(6000 Kecskemét, Izsáki út 6.) 

27.000,- Ft 33.000,- Ft 

  

 

 
 
Érkezés napja:  _______        Távozás napja:   ______            Szobatárs neve:   ___ ____    

 
 

A szálláshelyről információt a továbbképzés honlapján találhatnak: https://stand-art.hu/csom2019/Szallasinformacio 
Szíves figyelmüket felhívjuk, hogy a 2019. szeptember 18-ig ki nem fizetett szállodai szobák foglalását új igény bejelentése esetén nem tudjuk minden 
esetben fenntartani, ezért szíveskedjenek a szállásdíj átutalásáról a fenti időpontig gondoskodni!  
 
 

Regisztrációs díjak 2019. szeptember 2-ig 
2019. szeptember 2. után  

és a helyszínen 

MDT tag orvosok számára 25.000,- Ft   28.000,- Ft   

Nem MDT tag orvosok számára 29.000,- Ft   33.000,- Ft   

Szakdolgozók, rezidensek számára 12.000,- Ft   15.000,- Ft   

Cégképviselők, kiállítók számára 25.000,- Ft   28.000,- Ft   

Részvételi díjak, melyek étkezési költséget nem tartalmaznak 

PhD hallgatók, orvostanhallgatók számára étkezések 
nélkül 

ingyenes   ingyenes   

Napijegy étkezések nélkül 15.000,- Ft   15.000,- Ft   
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4. Ebédek megrendelése 
 

Ebédet kérek a következő nap(ok)ra: 

 

Ebéd péntek 6.000,- Ft   

  

 

Ebéd szombat 6.000,- Ft  

  

 
 

5. Fizetendő részvételi díj, szállásköltség és ebéd összesen ..…………………………………. Ft 

 
Számlázás 
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új 
számla kiállítása a továbbképzés végéig, legkésőbb 2019. október 19-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az 
erről kiállított számlán változtatni már nincs lehetőség. 
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint, külön tételként tüntetjük fel a 
változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat. 
 
Módosítási, lemondási feltételek 
Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2019. szeptember 18-ig van lehetőség. 
Számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően: 2.500,- Ft+ÁFA. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai 
módosítása lehetséges, melynek díja: 4.000,- Ft+ÁFA 
 
A résztvevő/megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Event Management 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 szolgáltatásokat megrendelem, annak ellenértékét a 
határidők betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem. 
 
 
 
 
 
Kelt...................................................., 2019................................. hó ................nap                             
 
 
 
 
 
Aláírás………………………………… 
 


