REGISZTRÁCIÓS LAP

2019. augusztus 31-ig az info@szfn.hu e-mail címre vagy a következő postacímre legyen kedves elküldeni:

Expert Event Hungary Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u. 126/3 - Online regisztráció: www.szegedifogorvosnapok.hu

SZEMÉLYES ADATOK
Vezetéknév

Prof.

(A *-gal jelölt rovatok kitöltése a szakdolgozók számára kötelező!)
Keresztnév

Dr.

Szakképesítés
Irányítószám

Beosztás
Város

Cím (utca, házszám)

E-mail

Telefon

Leánykori név*

Anyja neve*

Működési nyilvántartási szám*

Születési hely*

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
(az árak az ÁFA-t tartalmazzák!)

Helyszíni regisztrációra a konferencia napjain 8 és 10 óra
között van lehetőség. A helyszíni regisztráció felára normál ár + 5000 Ft.
2019. október 3. 2019. október 4. 2019. október 5.
csütörtök
péntek
szombat
Magyar Fogpótlástani
Társaság tagjai
részére*
Nem tagok részére

14 000.-

17 500.-

(SZTE FOK kolléga**)

(SZTE FOK kolléga**)

20 000.-

25 000.-

25 000.-

17 500.-

21 000.-

21 000.-

(SZTE FOK kolléga**)

(SZTE FOK kolléga**)

25 000.-

30 000.-

30 000.-

Szakdolgozók,
asszisztensek,
PhD hallgatók,
rezidensek részére

5 000.-

5 000.-

5 000.-

Hallgatók részére

1 000.-

1 000.-

1 000.-

0.-

0.-

0.-

Meghívott előadó/
Vendég/ SZTE FOK
tanszékvezető ***

Mobil

Születési idő*

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
(a regisztrációs csomagon felül kérhető,
az árak az ÁFA-t tartalmazzák!)
Hotel

17 500.-

(SZTE FOK kolléga**)

(SZTE FOK kolléga**)

Pecsétszám

Novotel Szeged

Art Hotel Szeged

Hotel Korona Szeged

Szobaár

Nap

1 fő r.: 20 500 Ft/ éj, reggelivel

csüt.

pént.

2 fő r.: 23 500 Ft/ éj, reggelivel

csüt.

pént.

1 fő r.: 23 000 Ft/ éj, reggelivel

csüt.

pént.

2 fő r.: 28 000 Ft/ éj, reggelivel

csüt.

pént.

1 fő r.: 15 500 Ft/ éj, reggelivel

csüt.

pént.

2 fő r.: 19 000 Ft/ éj, reggelivel

csüt.

pént.

Szállásdíj
összesen:

A “Regisztrációs díj” tartalmazza: az előadásokon való részvételt, kongresszusi táskát, programfüzetet, a kiállítás
látogatását és a kávészüneti ellátást (a kávészünet 5.000 Ft /fő értékben a számlán külön tételként kerül
feltüntetésre)
* Tagnak kizárólag az minősül, aki az éves tagdíjat a Társaság felé korábban már rendezte.
** A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karával közalkalmazotti jogviszonyban álló kollégák számára 30% kedvezményt biztosítunk.
*** A konferencia szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy az SZTE FOK vezetésével közösen határozzák meg azon résztvevők körét,
akiknek a jelentkezése ezen kategórián belül befogadható.

Regisztrációs díjak
összesen:
Technikai szervező: Expert Event Hungary Kft., 6750 Algyő , Kastélykert utca 126./3 | +3620/291-4117 | email: info@expertevent.hu

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK
(a regisztrációs csomagon felül kérhető,
az árak az ÁFA-t tartalmazzák!)
Büféebéd

csütörtök

péntek

szombat
fő

Nyitófogadás csütörtök
fő
Gálavacsora

péntek (Katedrális Étterem)
fő

3 900 Ft /fő /alk
7 900 Ft /fő /alk
14 900 Ft /fő /alk

Fakultatív ellátások
összesen:

FIZETÉSI MÓDOK

Fizetendő díjak
összesen:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Cégnév

Számlázási cím (utca, házszám)
Város

Átutalás (az Expert Event Kft. bankszámlaszámára)
Költségvállalói nyilatkozat (kérjük a regisztrációs
lap hátoldalán található költségvállalói nyilatkozat
visszaküldését)

Irányítószám

Adószám

E-mail cím (ahová az elektronikus számlát küldhetjük)

Helyszínen személyesen
A regisztráció on-line történik (www.szegedifogorvosnapok.hu), vagy a honlapról letöltött regisztrációs lap kitöltését
követően, annak visszaküldésével. Az online regisztráció lehetősége a rendezvény előtt 5 nappal megszűnik, ezt követően
már csak a helyszínen lehetséges a jelentkezés.
Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban kapott díjbekérő szerint kérjük cégünk bankszámlaszámára a szolgáltatásokra vonatkozó teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A közleményben kérjük a kapott
díjbekérő számát feltüntetni - számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által megadott számlacímre.
Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni, úgy a költségvállalói nyilatkozatot kérjük
cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak ezen
költségvállalói nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.
Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani a befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása
után másik számlát küldeni vagy azt módosítani nem áll módunkban. Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg
külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki.
Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses jogviszony. Amennyiben a regisztrációban
megrendelt szolgáltatások nem kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a rendezvényen történő részvételt
megtagadhatja. Regisztrációs díjának visszafizetése (annak elküldése után) 2019. augusztus 31-ig kötbérmentesen
lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap
használatát.)

A rendezvény honlapján (www.szegedifogorvosnapok.hu) található ÁSZF-et valamint Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam,
megértettem és hozzájárulok, hogy a jeleni dokumentum szerint az Expert Event Kft. az általam megadott adatokat kezelje.
Amennyiben NEM járul hozzá adatai kezeléséhez, regisztrációját/költségvállalói nyilatkozatát nem tudjuk feldolgozni, így
azt érvénytelennek tekintjük!

Dátum:

Aláírás
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