Magánpraxis '2013 - Egészségbiztosítás, szerződés és biztonság
Kempinski Hotel Corvinus Budapest, 2013. január 25-26
Precongress Szeminárium: Fizetési hajlandóság és fizetőképesség az egészségügyi ellátásokért

REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő 2013. január 10-ig a Convention Budapest Kft. 1461 Budapest, Pf: 11. címére, vagy a (06 1) 299 0187-es faxszámra.
On-line regisztráció, információk: www.convention.hu

Név: ...................................................................................................... Beosztás: .................................................................
Levelezés címe: .......................................................................................................................................................................
Munkahely neve, címe: ............................................................................................................................................................
Mobil telefon: ................................................................ E-mail: ............................................................................................
Telefon: ................................................................................................. Telefax: ...................................................................
Amennyiben cég / intézmény fizeti a költségeket és átutaláshoz előzetes számlát kér, kérjük a költségvállaló nyilatkozatot mellékelni!
Az alábbiakban a megfelelő választ kérjük Q vagy R jellel jelezni.

I. REGISZTRÁCIÓ:
A vonatkozó előírások a részvételi-, étkezési-, program- és szállásköltségek részletezését írják elő, így azok a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. A 2006. XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben
felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat”. (Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.)

Az alábbi díjak
az ÁFA-t tartalmazzák!

2012. december 15-e
előtti jelentkezéssel

Regisztrációs díj Magánpraxis '2013 Konferencia
Részvétel a Precongress Szemináriumon

2012 december 15-e
utáni jelentkezéssel

25.000 Ft /fő

35.000 Ft /1 fő

díjmentes

díjmentes

5.000 Ft /fő

5.000 Ft /fő

5.000 Ft /fő

5.000 Ft /fő

Vegetáriánus étrendet kérek
Ebéd január 25-én
Ebéd január 26-án
A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: tudományos programon való
részvételt (Precongress Szeminárium és Magánpraxis '2013 Konferencia),
programfüzetet, 3 alkalommal kávészüneti ellátást. A Precongress
Szemináriumon csak a Magánpraxis '2013 Konferencia résztvevői vehetnek részt.

Regisztrációs díj összesen: .......................................... Ft

II. SZÁLLÁS:
Kempinski Hotel Corvinus Budapest
konferencia helyszíne,

egyágyas szoba reggelivel, ÁFA-val:

27.000 Ft /szoba/éj

2013. január 24.

kétágyas szoba reggelivel, ÁFA-val:

32.000 Ft /szoba/éj

2013. január 25.

(szobatárs neve: ................................................................. )

2013. január 26.

A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet biztosítani csak a
meglévő kapacitás erejéig, de legkésőbb 2013. január 10-ig történő visszajelzés esetén
tudunk. A lekötött szálláshelyeket a visszajelzések sorrendjében fogjuk visszaigazolni.

Szállásköltség összesen: ............................................ Ft

III. SZAKMAI PROGRAMHOZ JAVASLAT:
A konferencián az alábbi kérdésekre szeretnék választ kapni:
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
, 201

.

hó

nap
aláírás
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KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT, FIZETÉSI MÓDOK

Visszaküldendő 2013. január 10-ig a Convention Budapest Kft. 1461 Budapest, Pf: 11. címére, vagy a (06 1) 299 0187-es faxszámra.
On-line regisztráció, információk: www.convention.hu

IV. FIZETÉSI MÓDOK
A.,

Csekken: (melyet kérésre küldünk. A közleményben kérem a rendezvény és a résztvevő nevét feltüntetni a
következőképp: rendezvény neve/résztvevő neve)
Az összeg beérkezését követően a számlát a következő névre és e-mail címre kérem:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

B.,

Banki átutalással (egyéni vállalkozás /saját cég): (a visszaigazolásban kapott bankszámlaszámra. A közleményben
kérem a rendezvény és a résztvevő nevét feltüntetni a következőképp: rendezvény neve/résztvevő neve)
Az összeg beérkezését követően a számlát a következő névre és e-mail címre kérem:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

V. KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT
C.,

Szponzorált részvétel: Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre - szponzorált
részvétel - azt csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi adatok kitöltésre kerülnek és a
költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
regisztráció

Ezúton vállaljuk, hogy: .........................................................................................................................
.................................................................................................. költségeit átutalással egyenlítjük ki.
Kérjük, hogy az átutaláshoz számlát szíveskedjenek küldeni!

étkezés
szállás

Számlacím: .........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
E-mail cím (ahová a számlát kérem): ..................................................................................................................................
Ügyintéző neve, telefonszáma (nyomtatott betű): ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tudomásul vesszük, hogy ha jelentkezőnk részvételét 2013. január 5-e után mondjuk le, a jelentkezési lapon
megrendelt szolgáltatások térítési díját be kell fizetnünk, illetve visszatérítésére nem tarthatunk igényt.
A konferencián történő részvétel feltétele a regisztrálás.
1. 2012. november 25-e után a részvételi díj magasabb. A befizetési bizonylatot vagy másolatát regisztráláskor
kérjük felmutatni.
2. Távozás napján a szobát 11.00 óráig szíveskedjenek elhagyni. A szobákból történő telefonhívások, minibár, stb.
díját a recepción kérjük kiegyenlíteni.
3. Kérjük, hogy a költségviselő a kedvezményezett (az Ön nevét) feltétlenül tüntesse fel a csekken vagy az átutalási
bizonylaton.
4. Postázás előtt ellenőrizze, hogy a regisztrációs lapon minden igényelt szolgáltatást helyesen jelölte-e be!

cégszerű aláírás
(képviselő aláírása, cégbélyegző)

5. Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2013. január 5-e után szállásfoglalást
vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres szerződések miatt. Megértését köszönjük.
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