
Fiatal Diabetológusok Fóruma 
Nyíregyháza, 2019. szeptember 27-29. 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Online regisztráció és letölthető jelentkezési lap: https://stand-art.hu/FDF2019  
Visszaküldhető 2019. szeptember 22-ig a Stand-Art Event Management Kft., 6792 Zsombó, Pf. 17. címre, 

a 62/661-331 fax számra, vagy a dora@stand-art.hu e-mail címre.  
 

1. Személyes adatok 

Név:  Pecsétszám:  

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

Telefonszám:  E-mail:  

Születési év:  Munkahely:  

 
2. Befizetés választott módja (kérjük X-szel 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: ** 

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

 
** 

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Vevő adószáma:  

Kapcsolattartó:  

 
3. Regisztrációs díj 

Regisztrációs díj  2019. szeptember 1-ig 2019. szeptember 1. után Helyszínen 

MDT 40 év alatti aktív 
tagsággal rendelkező 
tagok számára 

0,- Ft  0,- Ft  0,- Ft  

Minden résztvevő 
számára egységesen 

25.000,- Ft  29.000,- Ft  30.000,- Ft  

 
A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, ebédek, vacsorák, kitűző, belépés az összes szekcióra, előadásra, valamint 
tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is.  
A teljes regisztrációs díj étkezési költség tartalma: 7.450 Ft/nap.  
A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre. 

 
 

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

Érkezés napja:  ……………………………….  Távozás napja:  ……………………………………. 
 

  
1 ágyas 2 ágyas 2 fő részére 

    

Hotel Pagony**** 25.000,- Ft 29.800,- Ft 

(4400 Nyíregyháza, Újmajori út 14-18.)     

 

Szobatárs(ak)   

 
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.  

 

https://stand-art.hu/FDF2019
mailto:dora@stand-art.hu


Fiatal Diabetológusok Fóruma 
Nyíregyháza, 2019. szeptember 27-29. 

 

Technikai szervező: Stand-Art Event Management Kft., 6792 Zsombó, Pf.17. 
Iroda: 6723 Szeged, Tisza Palota H/17., Felső Tisza-part 31-34. 

Tel: 62/999-950   Fax: 62/661-331 
 E-mail: info@stand-art.hu 

https://stand-art.hu/ 

Fizetendő részvételi díj és szállásköltség összesen:…………………………………………………………….. Ft 
 
 
5. Számlázás 

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. 
Számlamódosítás, új számla kiállítása a konferencia végéig, legkésőbb 2019. szeptember 29-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 tüntetjük fel, külön 
tételként feltüntetve a változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat.  
 
 

6. Módosítási, lemondási feltételek 
Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2019. augusztus 27-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 szolgáltatást megrendelem, annak ellenértékét a 
határidők betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem. 

 

 
 

 ........................................, 2019............................. hó ........nap Aláírás……………………………………….. 
  

mailto:info@stand-art.hu
https://stand-art.hu/

