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REGISZTRÁCIÓS   LAP 

 
 

Név:.......................................................................Pecsétszám:…................................................ 
Levelezési cím: 

......................................................................................................................................... 
Telefon: -         Fax: -  
E-mail cím (kérjük olvashatóan kitölteni)....................................................................................... 
Számlázási cím: 
....................................................................................................................................................... 
Szponzorált részvétel esetén: 
Ezúton vállaljuk, hogy……………………………………………regisztrációs , étkezési , szállás  
költségeit átutalással egyenlítjük ki. 
Ügyintéző neve, 
telefonszáma:…………………………………………………………………………………. 

Cégképviselő aláírása, cégbélyegző:……………………………………………….. 

I. REGISZTRÁCIÓS DÍJ (tartalmazzák az ÁFÁ-t) -  a megfelelő választ kérjük „X” jellel jelezni. 
A regisztráció díja bruttó 10.000 Ft, mely az adózási szabályok értelmében a számlán külön 
sorban, részletezve kerül feltüntetésre.  
 
 2008. január 05-ig történő 

fizetéssel 
2008. január 05 utáni 

fizetéssel 
Részvétel a kongresszuson 10.000 Ft / fő 12.000 Ft / fő 
Részvétel a kongresszuson 
szakdolgozóknak 

5.000 Ft / fő 6.000 Ft / fő 

Részvétel a kongresszuson nem 
szakorvosoknak 

5.000 Ft / fő 6.000 Ft / fő 

Részvétel a kongresszuson 
egyetemistáknak, nyugdíjasoknak 

0 Ft / fő 2.000 Ft / fő 

Kísérők regisztrációs díja 2.000 Ft / fő 3.000 Ft / fő 
Büfé ebéd 2008. 01-02-án/nap  3.800 Ft / fő  3.800 Ft / fő 
Bankett 2008.02.01.-én  7.000 Ft / fő  8.000 Ft / fő 
 
I. Összesen:             ....................... Ft 
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II.  SZÁLLÁS DÍJ (a díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t): 
 
Szállást kérek az alábbi éjszakákra, a lent megjelölt szállodában: 

 
 2008. január 31.  2008. február 01.     

  csütörtök                 péntek                
 
Hotel Azúr**** / a Kongresszus helyszíne, 150 szoba, Internet: www.hotelazur.hu
 
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:     18.000 Ft / szoba / éj 
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal/      19.500 Ft / szoba / éj 
Apartman reggelivel, adókkal:      38.000 Ft / apartman / éj 
 
Az apartmanok jakuzzival, szaunával és külön társalgó helységgel rendelkeznek. 
A szállásdíj tartalmazza a szállodában lévő 1000 m2- es wellness központ korlátlan használatát, 
valamint svédasztalos reggelit. 
Parkolás a szálloda előtt található 170 férőhelyes szabadtéri parkolóban ingyenes. A parkolóhelyek elfogla
érkezési sorrendben történik. 
 
Szobatársam neve:……………………. ……………………………………………………………… 
 
II. Szállásdíj összesen:      ………………. Ft 
 
A szállodai szobákat a foglalások beérkezésének sorrendjében áll módunkban biztosítani a 
szállodákban lefoglalt szobamennyiségek megtöltéséig. 
 
I+II. Regisztrációs és szállás díj mindösszesen:   ………………. Ft 
 
Jelentkezés esetén kérjük a regisztrációs lapot postai úton (Dr. Márton Sándor 7624 Pécs, 
Ifjúság u. 13.) vagy e-mail-en (maittdd@gmail.com ) visszaküldeni. A kongresszus költségeit a 
következő számlaszámra kérjük elküldeni: dr. Török Endre Alapítvány 7624 Pécs, Ifjúság u. 13. 
Adószám: 18315471-1-02, bankszámlaszám: OTP 11731001-20106562-00000000  

 
Regisztrációja a befizetés beérkeztét követően válik véglegessé. Kérjük, hogy a regisztrált 
résztvevő nevét legyen kedves a csekken nyomtatott nagybetűkkel feltüntetni. Ennek hiányában a 
befizetést nem tudjuk azonosítani.  
 
..................................................., 2007.. ................................ hó ................nap 
 
. 
 
MAITTDD vezetősége: Dr. Márton Sándor, Dr. Ezer Erzsébet, Dr. Bátai István 
     
 

http://www.hotelazur.hu/

