
 
JELENTKEZÉSI ÉS SZÁLLÁSFOGLALÓ LAP 

 
Fiatal Hypertonologusok Fóruma 

2005. szeptember 9-11. 
 

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: ____________________________Fax: _____________________E-mail: ____________________________ 

 
 
   2.   RÉSZVÉTELI DÍJ (valamennyi tudományos és társasági programon való részvétel, 2 éjszaka szállás és teljes ellátás    
         ára, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza) 
 

  Határidő: 2005. augusztus 10. 
40 év alatt:   40.000. – Ft 
40 év fölött:   45.000. – Ft 
Kísérő   40.000. – Ft 

 
        Szobatárs neve: ____________________________________________________________ 
 

3.   REGISZTRÁCIÓS DÍJ (csak a tudományos programon való részvétel, mely az ÁFA-t is tartalmazza) 
40 év alatt   ingyenes 
40 év fölött   8.000. – Ft 

 
  4.   FIZETÉSI MÓDOK 

       Csekken (melyet kérésre küldünk)    Bankátutalással MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda, számlaszám 
           10300002-20358886-00003285 (MKB Rt.) Kérjük, írja rá az átutalásra a kongresszus nevét: FHF 2005. 

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

     A részvételi díj beérkezését követően fizetési igazolást küldünk, amit kérünk megőrizni. 
 
 Ha a számlát nem a saját nevére kéri, kérjük, adja meg a számla címzettjének adatait. A számlát a     

       későbbiekben nem áll módunkban módosítani! (Amennyiben számláját cég egyenlíti ki, jelentkezését abban az esetben     
       tudjuk elfogadni, ha a megnevezett cég írásban igazolja a költségek átvállalását.) 

 

      Cég neve: ________________________________ Adószáma: ____________________________________________ 

      Címe: _________________________________________________________________________________________ 
 
 5.  FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A részvétel visszaigazolására akkor kerül sor, ha a díj 2005. augusztus 10-ig megérkezik az utazási iroda számlájára. Amennyiben 
2005. augusztus 10-ig a díj nem érkezik meg, a szállást és az ellátást nem tudjuk garantáltan biztosítani a későbbi foglalás esetén. 
Regisztrációs díjat számla ellenében a helyszínen is be lehet fizetni. 

 
 6.  LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS 

A lemondást írásban kell megtenni. A részvételi díj esetében a 2005. augusztus 22-ig beérkezett lemondások esetében a teljes 
befizetett összeg visszautalásra kerül 2.000 Ft adminisztrációs költség levonásával. Az ez után beérkezett lemondásokra nem áll 
módunkban visszatéríteni a befizetett összeget. 
Regisztrációs díj befizetése esetén a 2005. szeptember 1-ig beérkező lemondás ellenében a befizetett összeget 20 % kezelési    
költséggel csökkentve fizetjük vissza. A 2005. szeptember 1. 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:…………………………………………….                    


