JELENTKEZÉSI LAP
A MAGYAR BALNEOLÓGIAI EGYESÜLET 2011. ÉVI NAGYGYŰLÉSE
Harkány, 2011. november 18-20.
1364 Budapest Pf. 200. Fax: 383-7918
Kérjük, saját magának tartson meg egy másolatot!

Kérjük a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, pontosan
kitölteni és a következő címre visszaküldeni:
MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda

1. RÉSZTVEVŐ ADATAI
Titulus:
Prof.
Dr.
Név: _____________________________________________________________Orvosi pecsétszám: ____________________
Munkahely:____________________________________________________________________________________________
Értesítési cím:
Irányítószám:_____________ Város: _______________________________ Utca: ___________________________________
Telefon (mellékkel):________________________Fax:_____________________E-mail:_______________________________
2. RÉSZVÉTELI DÍJ

MBE tagjai
Nem tag
Tényleges
nyugdíjasok
Kísérő

2011. szeptember 15.
előtti befizetés esetén
15.000 Ft
17.000 Ft

2011. szeptember 15-i és utána történő
befizetés esetén és a helyszínen
17.000 Ft
19.000 Ft

térítésmentes

térítésmentes

6.000 Ft

6.000 Ft

Napijegy
7.000 Ft
8.000 Ft

A részvételi díj tartalma: a tudományos programon való részvétel, a kiállítás megtekintése, programfüzet, pontszerző
igazolás, névkitűző, kongresszusi táska, nyitó fogadás.
Napijegy tartalma: a tudományos programokon való részvétel, a kiállítás megtekintése, programfüzet, névkitűző.
Kísérők részvételi díjának tartalma: a kiállítás megtekintése, nyitó fogadás.
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális költségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.

Gála vacsora (2011. november 19., az ár az ÁFA-t tartalmazza)

9.800 Ft /fő x

fő =

_______________Ft

Ebéd kétfogásos, ital nélkül (az ár az ÁFA-t tartalmazza) 1.800 Ft/ fő / alkalom
2011. november 18.

1.800 Ft/fő x ________

2011. november 19.

1.800 Ft/fő x ________

2011. november 20.

1.800 Ft/fő x ________
Összesen: 1.800 Ft/fő x ________fő =

_______________Ft

3. SZÁLLÁSFOGLALÁS (Büféreggelivel és kötelező adókkal. Az egyes szállodák különböző szolgáltatásait az értesítőben található szobaleírásoknál lehet
A szállásfoglalás és fizetés határideje: 2011. október 10.
részletesen megtekinteni.)
egyágyas szoba/éj

Szálloda neve
Thermal Hotel Harkány****
Dráva Hotel****
Hotel Xavin***

kétágyas szoba / éj

Összeg:

Standard

17.000 Ft

23.500 Ft

……………………….

Superior

20.500 Ft

27.500 Ft

……………………….

Classic Prémium

15.500 Ft

24.500 Ft

……………………….

Superior

19.500 Ft

32.000 Ft

……………………….

11.000 Ft

17.600 Ft

……………………….

Érkezés: ………………………….Elutazás: ….……….………..Éjszakák száma: …………..…Szállás költség összesen: …………............. Ft
Szobatárs neve: ………….……………………………………………………………………………………………...……………………………………………..……….
A kétágyas szoba költségét felezni kívánom szobatársammal (kétágyas elhelyezés esetén)

Szállásdíjra fizetendő összesen: ……….…………….……………………….……… Ft
4. FIZETENDŐ ÖSSZESEN (részvételi díj, gála vacsora, ebéd, szállás)

________________________ Ft

JELENTKEZÉSI LAP
A MAGYAR BALNEOLÓGIAI EGYESÜLET 2011. ÉVI NAGYGYŰLÉSE
2. oldal

RÉSZTVEVŐ ADATAI:
Név: ______________________________________________________________Orvosi pecsétszám: ___________________

5. FIZETÉSI MÓDOK:
Csekk (melyet kérésre küldünk)

Bankátutalással MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda
11600006-00000000-30361339 (Erste Bank)
Kérjük az átutalásra írja rá saját ill. a kongresszus nevét: „Balneológus 2011”
befizetés előtt kér számlát

befizetés után kér számlát

Készpénzzel a helyszínen (csak a regisztrációs díj – a szállásköltség előre fizetendő)

Szponzorált részvétel:
Amennyiben a költségek egy cég által kerülnek kiegyenlítésre – szponzorált részvétel – azt csak abban az esetben áll
módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi adatok kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje is szerepel rajta.

Cégünk ezúton vállalja, hogy a fenti költségeket átutalással kiegyenlíti.
Cég neve: _________________________________________________________________________________________
Ügyintéző (nyomtatott betű):_______________________________________Tel:_______________________________
Cím: Irányítószám: ____________Város: _____________________________ Utca: _____________________________
Aláírás: ____________________________________ Pecsét: _______________________________________

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A szállásfoglalás visszaigazolására akkor kerül sor, ha a szállásdíj 2011. október 10-ig megérkezik az utazási iroda számlájára.
Amennyiben ezen időpontig a szállás díja nem érkezik meg, a foglalást automatikusan töröljük. A szállást csak a visszaküldési
határidőig beérkezett szállásfoglaló lapok esetében tudjuk garantálni.
7. MÓDOSÍTÁS, LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS:
A módosításokat és a lemondásokat írásban kell eljuttatni a MOTESZ Kongresszusi és Utazási Irodához.
Szállásdíj esetében a 2011. október 10-ig beérkezett lemondások esetében a befizetett pénzösszeg visszautalásra kerül 20%
adminisztrációs díj levonásával. Ezen időpont utáni lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett összeget.
Regisztrációs díj befizetés esetén a 2011. szeptember 30-ig történő lemondás ellenében a befizetett összeget 20%-os
kezelési költséggel csökkentve fizetjük vissza. A 2011. szeptember 30. után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a
befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles megtéríteni, ha azokat nem
vette igénybe.
A megrendelő kijelenti, hogy ezen lap kitöltésével és visszaküldésével a fenti feltételeket elfogadja.

Dátum:………………………………………………

Aláírás: …………………………………………………
Megrendelő

