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• FIZETÉSI HATÁRIDŐK:

A részvételi díj a számlán, ill. a visszaigazolásban megadott időpontig 
fizetendő.

• VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS:

A szervező iroda a megrendelt szolgáltatásokat visszaigazolja, egyben 
megküldi az igényelt postai csekket, illetve az átutalási számlát.
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, 
kérjük, hogy pontosan jelölje meg jelentkezési lapján a számlázási 
nevet és címet, és a költségvállaló cégszerű aláírásával küldje vissza 
a szervező irodának.

• MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Esetleges módosítást, lemondást díjmentesen 2016. október 
1-ig fogadunk el.
Ezen időpont után beérkezett lemondások esetén a részvételi díj és a 
megrendelt szolgáltatások díjának visszafizetése nem áll módunkban. 

• FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS:

A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak 
baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, 
betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szerve-
zőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést 
vállalni.

• KONGRESSZUSI INFORMÁCIÓ:

CONGRESS & HOBBY SERVICE
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: (62) 484-531, 484-532
Fax: (62) 450-014
e-mail: info@congress-service.hu

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves munkatársait 
a 2016. október 14-én megrendezésre kerülő 
Magyar Nőorvos Társaság 
Délnyugat-Magyarországi Szekciójának 
XVIII. Tudományos Konferenciájára! 

Dr. Orosházi Attila
a konferencia elnöke

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG  

DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI  

SZEKCIÓJÁNAK

XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA

Nagykanizsa, 2016. október 14.

Információk és bejelentkezés az interneten:
http://congress-service.hu/2016/dnyno



• A SZEKCIÓ ELNÖKE  

Prof. Dr. Bódis József
Klinikaigazgató, egyetemi tanár

• SZAKMAI SZERVEZŐ:

Kanizsai Dorottya Kórház, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 
8800, Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.
Dr. Orosházi Attila osztályvezető főorvos
e-mail:    attila.oroshazi@gmail.com

• SZERVEZŐ BIZOTTSÁG:

Dr. Füle Lajos
Dr.Bajsz Antal
Dr.Tucsek Éva
Dr.Zsiray Zsolt
Dr. Oláh Orsolya

• A KONFERENCIA KIEMELT TÉMÁI

1. Endometriózis
2. Résztvevő osztályok laparoscópos tevékenysége
3. Onkológiai betegek ellátása

• A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA:

2016. október 14. péntek
10.00 -  Megnyitó, köszöntők
10.30 - 13.00 Tudományos program
13.00 - 14.00 Ebéd
14.00 - 17.00  Tudományos program
Ajánlott társasági program:
18.00-19.30  Welness program a zalakarosi Spa Hotelban
19.30 -  Konferencia vacsora

• HELYSZÍN:

Tudományos program helyszíne: 
Medgyaszay Ház (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5.)

• VACSORA HELYSZÍNE:

Hotel Karos Spa  (8749 Zalakaros, Alma utca 1.)

• PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE

Előadását a jelentkezési lapon, vagy a konferencia honlapján történő 
regisztráció során 2016. július 15-ig jelentheti be.
Az előadások időtartama max. 10 perc (8 perc előadás + 2 perc meg-
beszélés). Előadás tartásához számítógép és projektoros kivetítés áll 
rendelkezésre. Az előadások elfogadásáról, és programba sorolásáról 
2016. szeptember  15-ig írásbeli értesítést küldünk.

• RÉSZVÉTELI DÍJAK: 2016. JÚLIUS 15-IG

Orvosoknak     17.000 Ft 
Nyugdíjasoknak, rezidenseknek  12.000 Ft
2016. július 16-tól a részvételi díjak 3.000 Ft-tal emelkednek.
A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon, a szakmai 
kiállításon való részvételt, a kávéfogyasztást a szünetekben, az ebédet 
és vacsorát, valamint a konferencia kiadványait. 
A részvételi díjban 5500 Ft közvetített étkezés kerül továbbszámlázásra.

• REGISZTRÁCIÓ:

A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a kong-
resszus honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2016/dnyno
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési 
lap kitöltésével és visszaküldésével is. Regisztrációját és szállásfogla-
lását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és szálláskölt-
sége bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik

• KONFERENCIA VACSORA:

a zalakarosi  Karos Spa Hotel éttermében (8749 Zalakaros, Alma utca 1.)
október 14-én 19.30 órától 
A vacsorán történő részvétel díjmentes, külön regisztrációhoz kötött! 

• A KONFERENCIA ELNÖKE 

Dr. Orosházi Attila
osztályvezető főorvos


