
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jelentkezés a 2 oldal együttes visszaküldésével érvényes! 
Kérjük jól olvashatóan kitöltve, visszaküldeni április 30-ig a szervező iroda részére: 

 

CONGRESS & HOBBY SERVICE  -  6701 Szeged, Pf.: 1022   -  Fax: 62-450-014  -  e-mail: mszt@congress-service.hu 
 

Javasoljuk, hogy saját magának is tartson meg egy másolatot! 
 

�-Prof.  �-Dr. Név: ………………………………….…………..…………...   Orvosi pecsétszám: …….….…………… 
 

Munkahely: .......................................................................................................................................................................................................…… 
 

� - otthoni   vagy    � - munkahelyi  levelezési cím:  
 

................................................................................................................................……..………................................................................................. 
 ir. szám város utca házszám 
 

Telefon: (.......) ..............................………….   Mobil: (……) …………......................…….   Fax: (........)..........................………….. 
 

E-mail: …………….....................…................................................ Kísérő személy neve:. ........................................................................ 
 

 

PREZENTÁCIÓ BEJELENTÉSE: 
 

Választását jelölje a  � -ben  � -szel.  (Csak az előadást tartó töltse ki, társszerző(k) ne!) 
 

A kongresszusra   � - előadást      � - kurzus előadást      � - posztert    jelentek be   
 

A Kongresszus témájához kapcsolódó előadás-kivonatokat az értesítőben részletezett paraméterekkel, 
magyar és angol nyelven 2016. március 30-ig kérjük megküldeni. 
A kurzusok szervezőit kérjük, hogy kurzusuk címét és előadóit az mszt@congress-service.hu e-mail címre küldjék meg! 
 

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK (az alábbi díjak az ÁFA-t tartalmazzák): 
 

 
2016. április 30. 
előtt befizetve 

2016. május 30. 
előtt befizetve 

2016. május 30. 
után és a 

helyszínen 
Társasági tagok � 15.000,- � 17.000,- � 19.000,- 
Nem társasági tagok � 19.000,- � 21.000,- � 23.000,- 
Nyugdíjasok �   9.000,- � 10.000,- � 11.000,- 
Rezidensek  �   1.000,- �   3.000,- �   5.000,- 
Napijegy     2016. jún. 30. �  

2016. július 1. � 
2016. július 2. � 

�   9.000,- 
 
 

� 10.000,- 
 
 

� 11.000,- 
 
 

Kísérők � 9.000,- � 10.000,- � 11.000,- 
 

A részvételi díjak a kongresszus értesítőjében és honlapján feltüntetett szolgáltatásokat és étkezéseket tartalmazzák. 
Az étkezési költségek (közvetített étel-, italként) a számlán külön sorban kerülnek továbbszámlázásra. 
A Magyar Szemorvostársaság tagjának az tekinthető, aki 2016. február 28-ig rendezi a 2016. évi tagdíját!  
A rezidens és tényleges nyugdíjas statust megfelelő dokumentumokkal kérjük igazolni! 
 

 

GÁLAVACSORA 
2016. július 1-jén 12.700 Ft/fő (az ár az ÁFA-t is tartalmazza):  ..... fő részére rendelem meg. 
 

 

EBÉD  3.900 Ft/ebéd (az ár az ÁFA-t is tartalmazza):     
2016. június. 30-án ..... fő,   július 1-jén ..... fő,   július 2-án ..... fő részére rendelem meg. 
 

 

„FUTÁS A LÁTÁSÉRT” 
A nevezési díj 2.000,- Ft/fő, melyet a helyszínen készpénzben lehet kiegyenlíteni. 
2016. július 1-jén: ..... fő részére rendelem meg. Pólóméret: � - XS   � - S   � - M   � - L   � - XL 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�-Prof.  �-Dr. Név: ..………....................………..............................................       Pecsétszám: .......................................……....... 
 

Munkahely:……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

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

 

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

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

 szobaárak reggelivel/éjszaka 
Szállodák 1 fő részére  2 fő részére 
 

Hotel Millennium**** � 24.100 Ft � 27.000 Ft 
Hotel Laterum****superior � 13.500 Ft � 20.400 Ft 
Hotel Laterum*** superior � 11.300 Ft � 18.300 Ft 
Hotel Laterum***standard �   9.200 Ft � 15.100 Ft 
Hotel Palatinus*** standard klímás � 19.400 Ft � 22.200 Ft 
Hotel Palatinus*** standard � 18.000 Ft � 20.100 Ft 
Hotel Palatinus*** economy � 15.800 Ft � 18.700 Ft 
Hotel Árkádia*** � 15.600 Ft � 18.300 Ft 
König Hotel*** � 12.300 Ft � 16.000 Ft 
Ágoston Hotel*** � 10.800 Ft � 15.200 Ft 
Hotel Barbakán*** � 13.400 Ft � 18.200 Ft 
Szinbád Panzió � 13.400 Ft � 18.200 Ft 
 

Koch Valéria Kollégium (reggeli nélkül!) �   6.100 Ft �   9.400 Ft 
 

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

 

A) � részvételi díjamat, � kísérőm költségeit, � szállásom, � az ebédeket, � a gálavacsorát saját magam fizetem: 
 � -postai csekken a szervező iroda címére, � - bankszámlámról átutalással, kérem a számlaszám megadását. 
 

B) � részvételi díjamat, � kísérőm költségeit, � szállásom, � az ebédeket, � a gálavacsorát 
munkahelyem/szponzor/egyéb cég fizeti. Kérem, hogy a pénzügyi rendezéshez küldjenek átutalási számlát a 
szponzor részére. (Ez esetben erre a megrendelő lapra a költségvállaló cég aláírása is szükséges!) 

    A számlán az alábbi (cég)nevet és címet tüntessék fel: 
 

(Cég)név: .........……………………………………………………………….…………......................................................................... 
 

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

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

Megjegyzés: .............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

Dátum: ..........................………..……....      
  
 
 A kongresszus  értesítőben közzétett jelentkezési Az értesítőben közzétett fizetési és lemondási feltételeket 
 feltételeit elfogadom  elfogadjuk, a résztvevő fenti  költségeinek kifizetését vállaljuk 
 
 
 ………...........................................…….. …….………............................................ 
 a jelentkező aláírása a költségvállaló cégszerű aláírása, bélyegzője 


