
JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  ÉÉSS  SSZZÁÁLLLLÁÁSSFFOOGGLLAALLÓÓ  LLAAPP                                                              FFIIAATTAALL  HHYYPPEERRTTOONNOOLLÓÓGGUUSSOOKK  IIIIII..  FFÓÓRRUUMMAA  
               2007. szeptember 14-16., Hunguest Hotel Béke - Hajdúszoboszló 

Kérjük, a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, pontosan kitölteni,    MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda 
és a következő címre visszaküldeni: Kérjük, saját magának tartson meg egy másolatot!                   1443 Budapest, Pf. 145.,  
                          Fax: 06-1-383-7918 
 
1. RÉSZTVEVŐ ADATAI:      

Név:________________________________________________________________________ Orvosi pecsétszám: _______________________ 
       

Munkahely: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Értesítési cím: 
Ir.szám:____________  Város: _________________________________ Utca: _______________________________________________________________ 

 
Telefon (mellékkel): ________________________________ Fax: _____________________ E-mail: ____________________________________________   

2. RÉSZVÉTELI DÍJ       Regisztrációs díj: 2007. 07.31 –ig befizetve 2007. 08.01. után 
 

             8.000  Ft       10.000.- Ft 
    (tartalma: tudományos programon való részvétel, nyitófogadás,                

 a kiállítás látogatása, programfüzet, badge, kávészünetek, ÁFA)   Egyetemi, főiskolai és PhD hallgató   ingyenes 
    

 Ebéd (az ár tartalmazza a z ÁFA-t):  szeptember 14.   szeptember 15.  szeptember 16.            3.200 Ft / alkalom    _______________Ft   
 Bankett (az ár tartalmazza az ÁFA-t):    2007. szeptember 15.    7.000 Ft / fő X        fő =                                                     Ft  

3. SZÁLLÁSFOGLALÁS (A feltüntetett szobaár tartalmazza a büféreggelit, az ÁFA-t, IFA-t, szauna használatot, parkolást, gyógyfürdő használatát)  
  

 Szálloda neve       Két ágyas/fő/éj                          Összeg   

 Hunguest Hotel Béke***            12.000.-    ______________ Ft 
 

 
 Érkezés: _________________  Elutazás: _________________ Éjszakák száma: _____                                 Összesen:  ________________Ft 

 
 Szobatárs neve:  ________________________________________________  

4. FIZETENDŐ ÖSSZESEN ( 2 + 3 )                                             ______________________ Ft  
5. FIZETÉSI MÓDOK 

  Csekken (melyet kérésre küldünk)     Bankátutalással MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda,  
                                           számlaszám 10300002-20358886-00003285 (MKB Rt.)  

 Készpénzzel a helyszínen       befizetés előtt kér számlát           befizetés után kér számát   
(csak a regisztrációs díj)    

 
Kérjük, jelölje az átutalási megbízáson vagy a csekken a nevét és a fórum nevét: FHF 2007. 

A részvételi díj beérkezését követően fizetési igazolást küldünk, amit kérünk megőrizni! 
 

  
     Szponzorált részvétel:  

    Amennyiben a költségek egy cég 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.  

Cégünk ezúton vállalja, hogy a fenti költségeket átutalással kiegyenlíti.  
   Cég neve: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   Ügyintéző (nyomtatott betű):_________________________________________________Tel: _________________________________________________ 
 
   Cím:Ir.szám:_____________Város:___________________________________Utca: ________________________________________________________ 
 
   Aláírás:____________________________________                                          Pecsét: _______________________________________________________ 

 
 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
A szállásfoglalás visszaigazolására akkor kerül sor, ha a díj 2007. augusztus 10-ig megérkezik az Utazási Iroda számlájára. Amennyiben 2007. augusztus 10-ig a 
díj nem érkezik meg, a szállást és az ellátást nem tudjuk garantáltan biztosítani. Regisztrációs díjat számla ellenében a helyszínen is be lehet fizetni.  

7. LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS 
A lemondást írásban kell megtenni. A 2007. augusztus 1-ig beérkezett lemondás esetén a teljes szállásdíj visszautalásra kerül 2.000 Ft adminisztrációs díj 
levonásával. A 2007. augusztus 1. után beérkezett szállás lemondásokra nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett összeget. 
Regisztrációs díj és ebéd befizetés esetén a 2007. augusztus 24-ig beérkező lemondás ellenében a befizetett összeget 20%-os kezelési költséggel csökkentve 
fizetjük vissza. A 2007. augusztus 24. után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni. A kiszámlázott és 
írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe. 

 
 

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


