MKT Intervenciós Munkacsoport XXVII. KONGRESSZUSA
Pécs, Kodály Központ
2019. október 10-12.

REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő a Port Event Rendezvényügynökség (8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 9.)
intervencio2019@portevent.hu email címre.
Online www.intervencio2019.portevent.hu oldalon és a rendezvény saját applikációján van
lehetőséget kínálunk az on-line regisztrációra.
I.

SZEMÉLYES ADATOK

Név:
Levelezési cím:
Email cím:

Telefonszám:

Pecsétszám/
Ny.tart. szám:
Csak a szakdolgozói akkreditációhoz szükséges további adatok:

Munkahely

Születési név:

Születési hely:

Anyja neve:

Szakképesítés:

II.

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Név / Cég neve
Számlázási cím
Kapcsolattartó / elérhetősége
III.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ

Orvos*
Szakdolgozó, PhD hallgató, rezidens*
Céges képviselő*
Napijegy a pénteki napra**

2019. július 15-ig
történő
jelentkezéssel
35.000,- Ft / fő £
0,- Ft / fő £
30.000,- Ft / fő £
15.000,- Ft / fő £

2019. július 16-tól
történő
jelentkezéssel
35.000,- Ft / fő £
5,- Ft / fő £
30.000,- Ft / fő £
15.000,- Ft / fő £

A regisztrációs díjak az ÁFA összegét (27%), valamint étkezési közvetített szolgáltatást is tartalmaznak.
*A részvételi díj magában foglalja a tudományos előadásokon való részvételt, a névkitűzőt, a kávészüneteket,
valamint a konferenciacsomagot.
** A részvételi díj magában foglalja a tudományos előadásokon való részvételt, a névkitűzőt, a
kávészüneteket, valamint a konferenciacsomagot.

MKT Intervenciós Munkacsoport XXVII. KONGRESSZUSA
Pécs, Kodály Központ
2019. október 10-12.
IV.
ÉTKEZÉSEK
Kongresszusi ebéd október 10.
Kongresszusi ebéd október 11.
Kongresszusi ebéd október 12.
Nyitófogadás a Littke Palace-ban október 10.
Gálavacsora Villányban busztranszferrel
Jammertal látogatóközpontban október 11.
V.

5.900,- Ft / fő £
5.900,- Ft / fő £
5.900,- Ft / fő £
10.000,- Ft / fő £
12.000,- Ft / fő £

SZÁLLÁS

Hotel Corso ****
2019. október 10.
24.900,- Ft / fő / éj £
14.100,- Ft / fő / éj £

2019. október 11.
24.900,- Ft / fő / éj £
14.100,- Ft / fő / éj £

Hotel Palatinus City Center***
Economy szoba
2019. október 10.
Egyágyas elhelyezés
18.900,- Ft / fő / éj £
Kétágyas elhelyezés
11.500,- Ft / fő / éj £
Standard szoba
2019. október 10.
Egyágyas elhelyezés
21.700,- Ft / fő / éj £
Kétágyas elhelyezés
12.500,- Ft / fő / éj £

2019. október 11.
18.900,- Ft / fő / éj £
11.500,- Ft / fő / éj £
2019. október 11.
21.700,- Ft / fő / éj £
12.500,- Ft / fő / éj £

Egyágyas elhelyezés
Kétágyas elhelyezés

Szobatárs:…………….....................

Szobatárs:…………….....................
Szobatárs:…………….....................

Hotel Millenium****
Egyágyas elhelyezés
Kétágyas elhelyezés

2019. október 10.
24.100,- Ft / fő / éj £
13.900,- Ft / fő / éj £

2019. október 11.
24.100,- Ft / fő / éj £
13.900,- Ft / fő / éj £

Szobatárs:…………….....................

2019. október 10.
16.900,- Ft / fő / éj £
10.900,- Ft / fő / éj £

2019. október 11.
16.900,- Ft / fő / éj £
10.900,- Ft / fő / éj £

Szobatárs:…………….....................

Hotel Arkadia***
Egyágyas elhelyezés
Kétágyas elhelyezés

VI.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A kitöltött regisztrációs lap beérkezését követően jelentkezéséről egy díjbekérőt postázunk. Cégek esetében
kizárólag hivatalos pecséttel ellátott megrendelést áll módunkban elfogadni. Minden esetben a megjegyzés
rovatban kérjük a díjbekérő számának feltüntetését. Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése annak elküldése
után 2019. augusztus 15-ig kötbérmentes. 2019. augusztus 16-ot követően a regisztráció során megrendelt
szolgáltatások díját teljes mértékben meg kell fizetni (a szolgáltatókkal kötött kötbéres szerződések miatt),
függetlenül attól, hogy a díjbekérő addig kifizetésre került-e, hiszen a regisztrációkor megjelölt szolgáltatásokat
megrendeljük, ezért lemondást kizárólag írásban (levél, e-mail) fogadunk el!
Megértését köszönjük!

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatásokat megrendelem, azok
ellenértékét befizetem, a lemondási feltételeket és az Port Event Kft. adatkezelési szabályzatát
elfogadom.

Dátum: ............................................

Aláírás: ..................................................................................

