
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prof. -Dr. Név: ..…………….….....................................  Működési engedélyszám: ......…………… 
 

Telefon: (......) .................……………….   E-mail: ....……..................................................................................... 
 

 

 - Megrendelem az alábbi szállást Gyulán: (A kívánt részt jelölje a  -ben   -szel) 
 

2016. szeptember ........  -  ..........  között   ..... éjre,   ..... fő részére   ..... ágyas szobát. 
 (érkezés    -    elutazás)  
 

 
 

A szobaár egy éjszakára értendő, tartalmazza a reggelit, az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót. 

 

Szobámat megosztom   - kísérőmmel   - résztvevő társammal: ………………….......................... 
 

 

Ebéd (3.400 Ft/ebéd): szept. 22-én .… fő,   szept. 23-án .… fő,   szept. 24-én …. fő részére. 
 
 

 

A)  részvételi díjamat,  szállásom,  az ebédeket,  kísérőm költségeit saját magam fizetem:   

       - postai csekken a szervező iroda címére  - bankszámlámról átutalással, kérem a számlaszám megadását 
 

B)  részvételi díjamat,  szállásom,  az ebédeket,  kísérőm költségeit munkahelyem / szponzor / 

egyéb cég fizeti. Kérem, hogy a pénzügyi rendezéshez küldjenek átutalási számlát a szponzor részére.  

(Ez esetben a cég aláírása is szükséges!)  

 
Számlámon az alábbi (cég)nevet és címet tüntessék fel: 

 

(cég)név: .............................................................................................................................................  
 

............................................................................................................................. ............................ 
                város                                                                utca, h.sz.     irsz. 
 

Ügyintéző: ............................................................................................………………...........………….. 
 neve telefonszáma  

Dátum: ..........................…………....    
  

 

A  kongresszus  értesítőben közzétett jelentkezési,                    Az értesítőben közzétett fizetési és lemondási feltételeket  

         fizetési és lemondási feltételeket elfogadom: elfogadjuk, a résztvevő fenti  költségeinek kifizetését vállaljuk: 

 

 

 

 ………........................................……..  ………............................................ 

 jelentkező aláírása költségvállaló cég cégszerű aláírása, bélyegzője 

szobaárak reggelivel/éjszaka 

Szállodák 1 fő részére 2 fő részére 3 fő részére 

Elizabeth Hotel **** standard  14 200 Ft  20 600 Ft - 

Hunguest Hotel Erkel Munkácsy szárny ***  14 800 Ft  23 700 Ft - 

Hunguest Hotel Erkel Dürer szárny ****  18 400 Ft  28 400 Ft - 

Corvin Hotel Gyula*** & Wellness Apartmanok  14 500 Ft  18 200 Ft  27 300 Ft 

Corso Boutique Hotel**** standard  21 300 Ft  29 500 Ft - 

Corso Boutique Hotel**** superior  31 300 Ft  37 800 Ft - 

Corso Boutique Hotel**** lakosztály  43 100 Ft  49 600 Ft - 

Hőforrás Hotel*** és Üdülőszövetkezet standard  11 300 Ft  17 700 Ft  26 100 Ft 

Hőforrás Hotel*** és Üdülőszövetkezet komfort  14 700 Ft  21 800 Ft  30 000 Ft 

Park Hotel***  11 900 Ft  19 500 Ft - 

Fodor Hotel*** Halászcsárda  11 900 Ft  19 500 Ft - 

D - Hotel*** standard    8 600 Ft  14 100 Ft  19 200 Ft 

Hotel Aranykereszt***  14 200 Ft  18 900 Ft  23 700 Ft 


