VI. Budapesti Kardiológiai
Napok – Tudásfrissítő
továbbképző tanfolyam
Budapest Aquaworld Resort Budapest,
2018. november 16-17.

REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő: Írásos jelentkezést legkésőbb 2018. november 15-ig fogadunk,
ezt követően csak helyszíni regisztrációra van lehetőség.
A kitöltött regisztrációs lapot és – szponzorálás esetén –
a Költségvállaló nyomtatványt a blesti@convention.hu e-mail címre
vagy a Convention Budapest Kft. címén
(1036 Budapest, Lajos u. 66., „A” lh. 4. em.) vagy a (061) 299-0187-es fax számon
várjuk. Javasolt jelentkezési mód on-line, a www.convention.hu oldalon.

Személyes adatok
Vezetéknév:

Prof.

Dr.

Gyógyszerészeknek

Szakdolgozóknál: Születéskori név

Szakképesítés:

Beosztás:

Anyja neve:

Irányítószám:

Pecsétszám:

Keresztnév:

Születés dátuma:

Város:

Működési igazolvány száma:

Cím (utca, tér, házszám):

E-mail:

Munkahelyi telefon:

Fax:

Számlázási cím:

Regisztrációs díjak
2018. szeptember 15-ig
történő jelentkezéssel
ÁFA-val

2018. szeptember 15-e
utáni jelentkezéssel
ÁFA-val

Részvétel a Továbbképző Tanfolyamon:

20.000 Ft

25.000 Ft

Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók,
tényleges nyugdíjasok részvétele:

8.000 Ft

10.000 Ft

Büféebéd pénteken:

6.200 Ft

6.200 Ft

Fakultatív vacsora pénteken a szálloda étteremében:

6.200 Ft

6.200 Ft

Büféebéd szombaton:

6.200 Ft

6.200 Ft

Regisztrációs
díj összesen:

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK

Fakultatív
ellátások
díja összesen:

A „Részvétel a továbbképző tanfolyamon” díj befizetése az alábbiakra jogosít:
- szakmai programok látogatása
- kávészüneti ellátás a rendezvény ideje alatt
- tanfolyamzáró teszt
- névkitűző
- akkreditáció díja
(a kávészüneti ellátások 6.000 Ft/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerülnek feltüntetésre).
Az „Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók, tényleges nyugdíjasok részvétele az alábbi szolgáltatásokra jogosít:
- szakmai programok látogatása
- kávészüneti ellátás a rendezvény ideje alatt
- névkitűző
(a két kávészüneti ellátás 6.000 Ft/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre).

VI. Budapesti Kardiológiai
Napok – Tudásfrissítő
továbbképző tanfolyam
Budapest Aquaworld Resort Budapest,
2018. november 16-17.

Szállásfoglalás
SZÁLLÁST A HELYSZÍNEN TUDUNK BIZTOSÍTANI MELY EGYÉNILEG TÖRTÉNIK A SZÁLLÁSFOGLALÁSI
FORMANYOMTATVÁNY SEGÍTSÉGÉVEL.
AQUAWORLD RESORT BUDAPEST (A TANFOLYAM HELYSZÍNE)
1044 Budapest, Íves u. 16. (www.ramadaresortbudapest.hu

Vendégéjszakák:

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val:

24.000,- Ft/szoba/éj

Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, ÁFA-val, IFA-val:

28.000,- Ft/szoba/éj

2018. november 16-án

A szobaár a következő szolgáltatásokat tartalmazza: a szálloda saját Oriental Spa-, Wellness- és Fitneszközpont
ingyenes használatát, fürdőköpenyt, valamint ingyenes szélessávú internet csatlakozási lehetőséget.
A Ramada Resort Budapest szállóvendégeinek az Aquaworld mindenkori napijegy árából 50% kedvezményt
biztosít!

Fizetési módok
Átutalás (a Convention Budapest Kft. bankszámlaszámára)
Költségvállalói nyilatkozat
(kérjük a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállalói nyilatkozat visszaküldését

A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes
árakon férőhelyet biztosítani – a meglévő kapacitás
erejéig - csak 2018. október 15-ig történő visszajelzés
esetén tudunk.

Bankkártyás fizetésre csak az online regisztrációban van lehetőség!
2018. szeptember 15-e után a részvételi díj magasabb. A befizetési bizonylatot, vagy másolatát regisztráláskor fel kell mutatni. Távozás napján a szobát
11.00 óráig szíveskedjenek elhagyni. A szobákból történő telefonhívások díját, a minibárból történő fogyasztást a recepción kérjük kiegyenlíteni.
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2018. szeptember 15-e után regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres
szerződések miatt. Megértését köszönjük.

Dátum:

Aláírás:

