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REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő a lap alján található elérhetőségek valamelyikére.

TITULUS:

PECSÉTSZÁM:

MUNKAHELY:

LEVÉLCÍM:

NÉV:

E-MAIL CÍM:

BEOSZTÁS:

TELEFON:JELÖLJE BE, HA A MEGADOTT LEVÉLCÍM A MUNKAHELY CÍME:

SZÁMLACÍM:

A számlát a nevemre és a fent megadott levelezési címre kérem kiállítani.

A számlát a munkahelyem nevére és a fent megadott levelezési címre kérem kiállítani.

A számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:

SZÁMLÁZÁSI NÉV / CÉGNÉV:

SZÁMLACÍM:

Prof.
Dr.

I. SZEMÉLYES ÉS SZÁMLÁZÁSI ADATOK (minden résztvevő számára kitöltendő)

II. REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

RÉSZVÉTELI DÍJAK
2019. AUGUSZTUS 1-IG

TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN
2019. AUGUSZTUS 1.

UTÁNI JELENTKEZÉS ESETÉN

Kongresszusi részvétel MIT-tag számára:

Részvételi díj tartalma: részvétel a teljes (napidíjas részvétel esetén az adott napi) tudományos programon, a kiállítói terület megtekintése, program- és absztraktfüzet, valamint kávészüneti 
ellátás. *Napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhető

 20.000 Ft / fő  25.000 Ft / fő

SZÜLETÉSI NÉV (kérjük üresen hagyni, ha egyezik a névvel):

SZÜLETÉSI IDŐ:

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

I. SZEMÉLYES ADATOK (csak szakdolgozók számára kitöltendő)

SZÜLETÉSI HELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

REGISZTRÁCIÓS DÍJ ÖSSZESEN: .................................................................... Ft

Kongresszusi részvétel nem MIT-tag számára:  25.000 Ft / fő  30.000 Ft / fő

Napidíjas részvétel MIT-tag számára:

     csütörtök          péntek
 15.000 Ft / fő / nap  18.000 Ft / fő / nap

Napidíjas részvétel nem MIT-tag számára:

     csütörtök          péntek
 18.000 Ft / fő / nap  20.000 Ft / fő / nap

Egyszerű büfébéd a kongresszus helyszínén:

     csütörtök          péntek
 4.500 Ft / fő / nap  4.500 Ft / fő / nap

Táncos vacsora a kongresszus helyszínén:
2019. szeptember 19-én, csütörtökön; Büfévacsora, 2 pohár bor, ásványvíz, kávé  7.000 Ft / fő / nap  7.000 Ft / fő / nap

ANYJA NEVE:



III. SZÁLLÁS

IDŐPONT:
2019. szeptember 17.

szerda
2019. szeptember 18.

csütörtök
2019. szeptember 19.

péntek

SZÁLLODA 1:
Art Hotel Szeged****  (a kongresszus helyszínétől 750 méterre)
6720 Szeged, Somogyi u. 16.; www.artszeged.accenthotels.com

Parkolás: a szálloda mélygarázsában 3.300 Ft/autó/éj áron vehető igénybe.

Szoba egy főre reggelivel, adókkal,
wellness használattal:

 18.000 Ft / éj

Kétágyas elhelyezés esetén szobatárs: (csak akkor töltendő ki,
ha a szobatárssal megosztva szeretnék fizetni a szállásdíjat).

SZÁLLÁSKÖLTSÉG ÖSSZESEN: ........................................................ Ft

REGISZTRÁCIÓS ÉS 
SZÁLLÁSKÖLTSÉG MINDÖSSZESEN: ........................................................ Ft

IV. BEFIZETÉS

Befizetési tudnivalók: A regisztrációs lapon bejelölt szolgáltatások teljes díját a Magyar Infekciókontroll Társaság OTP Banknál vezetett 11733027 – 20044662 
számú számlájára kell átutalni.

A befizetés során kérjük a banki átutalás közlemény rovatában feltüntetni: MIT 2019 / résztvevő neve.

A kongresszusi részvétel feltétele, hogy a fizetendő díjak a rendezvényt megelőzően 5 munkanappal beérkezzenek a Magyar Infekciókontroll Társaság számlájára. A 
befizetés elmaradása esetén a résztvevő csak a költségek helyszíni megfizetése esetén, illetve a befizetés megtörténtét igazoló banki átutalási bizonylat felmutatásával 
vehet részt a rendezvényen

Banki átutalással, előzetesen megküldött számla alapján. Az előzetesen küldendő számlához az alábbi 
költségvállalói nyilatkozatot kérjük cégszerűen aláírva és pecséttel ellátva kitölteni.

Banki átutalással, előzetes számla nélkül. A számla a befizetés beérkeztét követően kerül kiállításra és postázásra.
BEFIZETÉSI
LEHETŐSÉGEK:

................................................... ,
hely

...............................................................................
dátum

.....................................................................................
cégszerű aláírás, pecsét

Szoba két főre reggelivel, adókkal,
wellness használattal:

 24.000 Ft / éj
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SZÁLLODA:
Hotel Partium  (a kongresszus helyszínétől 300 méterre)

6722, Szeged, Honvéd tér 3.; www.partiumhotel.hu

Parkolás: a szálloda előtti Honvéd téren fizetős parkolás vehető igénybe. A parkolásért 08:00-18:00 óra között kell fizetni, díja 460 Ft/óra.
A szállodától 5 perc sétatávra ingyenes közterületi parkolás is igénybe vehető, részletekről a recepció tud bővebb felvilágosítást adni.

Szoba egy főre reggelivel, adókkal:  12.500 Ft / éj Szoba két főre reggelivel, adókkal  15.500 Ft / éj

SZÁLLODA 2:
Hotel Partium  (a kongresszus helyszínétől 300 méterre)

6722, Szeged, Honvéd tér 3.; www.partiumhotel.hu

Parkolás: a szálloda előtti Honvéd téren fizetős parkolás vehető igénybe. A parkolásért 08:00-18:00 óra között kell fizetni, díja 460 Ft/óra.
A szállodától 5 perc sétatávra ingyenes közterületi parkolás is igénybe vehető, részletekről a recepció tud bővebb felvilágosítást adni.

Szoba egy főre reggelivel, adókkal: Szoba két főre reggelivel, adókkal

SZÁLLODA:
Hotel Partium  (a kongresszus helyszínétől 300 méterre)

6722, Szeged, Honvéd tér 3.; www.partiumhotel.hu

Parkolás: a szálloda előtti Honvéd téren fizetős parkolás vehető igénybe. A parkolásért 08:00-18:00 óra között kell fizetni, díja 460 Ft/óra.
A szállodától 5 perc sétatávra ingyenes közterületi parkolás is igénybe vehető, részletekről a recepció tud bővebb felvilágosítást adni.

Szoba egy főre reggelivel, adókkal: Szoba két főre reggelivel, adókkal  20.000 Ft / éj

SZÁLLODA 3:
Hotel Korona (a kongresszus helyszínétől 450 méterre)

6722, Szeged, Petőfi Sándor sugárút 4.; www.hotelkoronaszeged.hu

Parkolás: a szálloda belső udvarán ingyenes parkolás biztosított a szabad kapacitások függvényében, ezért a szálloda az ingyenes parkolást garantálni nem tudja.
A parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A szálloda előtt közterületen fizetős parkolás is igénybe vehető..

Szoba egy főre reggelivel, adókkal:  15.500 Ft / éj Szoba két főre reggelivel, adókkal


