
REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő 2019. február 1-ig a kszaniszlo@convention.hu e-mail

címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
Fax: (06 1) 299 0187, Postacím: Convention Budapest Kft.,

1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em.
Javasolt jelentkezési mód online: www.convention.hu

Személyes adatok

Regisztrációs díjak

Vezetéknév:        Prof.          Dr. 

Beosztás:   Szakképesítés:   

Születés dátuma:   Működési igazolvány száma:

Cím (utca, tér, házszám):   

Szakdolgozóknál: Születéskori név

Anyja neve:

Munkahelyi telefon:   Fax:E-mail:

Irányítószám: Város:

Keresztnév: Pecsétszám:

Részvétel április 4-én,
a Pfizer napon:

Részvétel április 5-én és 6-án az
„Egri Kardiológiai Napok” c. Továbbképző Tanfolyamon:

Kísérők regisztrációs díja:

Szakdolgozók regisztrációs díja:

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

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK:
Büféebéd csütörtökön: 

Nyitófogadás csütörtökön:

Büféebéd pénteken: 

Büféebéd szombaton:

Ültetett, felszolgált bankettvacsora pénteken:

2019. február 1-ig 
történő jelentkezéssel
(ÁFA-val)

Térítésmentes,
regisztrációhoz
kötött 

25.000 Ft/fő

7.000 Ft/fő

7.000 Ft/fő

8.000 Ft/fő

6.300 Ft/fő

9.500 Ft/fő

6.300 Ft/fő

6.300 Ft/fő

10.500 Ft/fő

2019. február 1-je  utáni
jelentkezéssel
(ÁFA-val)

Regisztrációs
díj összesen:

Térítésmentes,
regisztrációhoz
kötött 

35.000 Ft/fő

9.000 Ft/fő

9.000 Ft/fő

12.000 Ft/fő

6.300 Ft/fő

9.500 Ft/fő

6.300 Ft/fő

6.300 Ft/fő

10.500 Ft/fő

Egri Kardiológiai
Napok 2019
Prevenciótól az akut ellátásig 
Eger, Hotel Eger & Park,  2019. április 4-6.

Fakultatív ellátások
díja összesen:

Számlázási cím:



A „Részvétel a továbbképző tanfolyamon” díj befizetése az alábbiakra jogosít:
- szakmai programok látogatása az adott napokon,
- kapcsolódó kiállítás megtekintése,
- kávészüneti ellátás 6.900 HUF/fő értékben (a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre),
- tanfolyamzáró teszt az adott tanfolyamon,
- kongresszusi táska (EKN), névkitűző az adott napokon,
- akkreditáció díja,
A „Kísérők és a szakdolgozók regisztrációs díja”befizetése az alábbiakra jogosít:
- kapcsolódó kiállítás megtekintése,
- kávészüneti ellátás 6.900 HUF/fő értékben (a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre),
Az „Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók, tényleges nyugdíjasok részvétele” az alábbi szolgáltatásokra jogosít:
- szakmai programok látogatása,
- kapcsolódó kiállítás megtekintése
- kávészüneti ellátás 6.900 HUF/fő értékben (a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre).

Dátum: Aláírás:

Egri Kardiológiai
Napok 2019
Prevenciótól az akut ellátásig 
Eger, Hotel Eger & Park,  2019. április 4-6.

Szállásfoglalás

Fenti árak tartalmazzák a Hotel Egerben lévő wellness részleg, fitness terem és a zárt parkoló használatát.

Hotel EGER*** (a tanfolyam helyszíne – 170 szoba) (3300 Eger, Szálloda u. 1-3. www.hotelegerpark.hu)

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 24.500 Ft 

Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 27.000 Ft

Pótágy: 9.000 Ft

Szállásköltség
összesen:

Vendégéjszakák:

2019. április 4-én 

2019. április 5-én 

2019. febuár 1-je 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, 2019. március 31-e után regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres
szerződések miatt. Megértését köszönjük.

Fizetési módok
Átutalás (a Convention Budapest Kft. bankszámlaszámára)

Költségvállalói nyilatkozat
(kérjük a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállalói nyilatkozat visszaküldését

Bankkártyás fizetésre csak az online regisztrációban van lehetőség!

A Convention Budapest Kft. honlapján (www.convention.hu) található ÁSZF-et valamint Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam, megértettem és
hozzájárulok, hogy a fenti dokumentumok szerint a Convention Budapest Kft. az általam megadott adatokat kezelje. Amennyiben NEM járul hozzá
datai kezeléséhez, regisztrációját nem tudjuk feldolgozni, így azt érvénytelennek tekintjük!
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