
REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendõ: Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf: 11. címre

vagy a 299-0187-es budapesti telefax számra.

Név:................................................................Beosztás:..................................................Pecsétszám:…..............

Levelezési cím:                ....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Telefon:        -                             Fax:        -

E-mail cím (kérjük olvashatóan kitölteni):……………...........................................................................................

Számlázási cím:…................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Szponzorált részvétel esetén:
Ezúton vállaljuk, hogy……………………………......………………regisztrációs �, étkezés �, szállás � költségeit
átutalással egyenlítjük ki.

Ügyintézõ neve, telefonszáma:…………………………..……………………………………………………………………..

Cégképviselõ aláírása, cégbélyegzõ:………………………………..………..………..…...............………………………..

I. REGISZTRÁCIÓS DÍJ (a díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t) - a megfelelõ választ kérjük „X” jellel jelezni.
A továbbképzõ nap regisztrációs díja bruttó 1.400 Ft, a kongresszus regisztrációs díja bruttó 2.100 Ft
kávészüneti ellátást tartalmaz, amely az adózási szabályok értelmében a számlán külön sorban, részletezve
kerül feltüntetésre. 

2007. augusztus 15-ig 2007. augusztus 15-e
történõ jelentkezés utáni, illetve helyszíni
esetén jelentkezés esetén

Részvétel a továbbképzõ napon MPHEST tagoknak: � 10.000 Ft / fõ � 14.000 Ft / fõ

Részvétel a továbbképzõ napon
nem MPHEST tagoknak: � 12.000 Ft / fõ � 16.000 Ft / fõ

Részvétel a továbbképzõ napon szakdolgozóknak: � 2.500 Ft / fõ � 4.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson MPHEST tagoknak: � 18.000 Ft / fõ � 22.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson nem MPHEST tagoknak: � 24.000 Ft / fõ � 28.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson szakdolgozóknak: � 6.000 Ft / fõ � 8.000 Ft / fõ

Kísérõk regisztrációs díja � 3.000 Ft / fõ � 5.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson egyetemi hallgatók,
plasztikai sebész rezidensek, Ph.D. hallgatók,
nyugdíjas MPHEST tagok számára: � ingyenes � ingyenes

Kongresszusi ebéd szeptember 27., csütörtök: � 4.900 Ft / fõ � 4.900 Ft / fõ

Nyitófogadás szeptember 27., csütörtök: � 8.000 Ft / fõ � 8.000 Ft / fõ

Kongresszusi ebéd szeptember 28., péntek: � 4.900 Ft / fõ � 4.900 Ft / fõ

Bankett vacsora szeptember 28., péntek: � 9.000 Ft / fõ � 9.000 Ft / fõ

Kongresszusi ebéd szeptember 29., szombat: � 4.900 Ft / fõ � 4.900 Ft / fõ

MAGYAR PLASZTIKAI, HELYREÁLLÍTÓ
ÉS ESZTÉTIKAI SEBÉSZ TÁRSASÁG
XII. KONGRESSZUSA
Siófok, Hotel Azúr, 2007. szeptember 27-29.



II.  SZÁLLÁS DÍJ (a díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t):

Szállást kérek az alábbi éjszakákra, a lent megjelölt szállodában:

� 2007. szeptember 26. � 2007. szeptember 27. � 2007. szeptember 28. � 2007. szeptember 29.
szerda csütörtök péntek szombat

Hotel Azúr****
/ a Kongresszus helyszíne, 150 szoba, Internet: www.hotelazur.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 18.500 Ft / szoba / éj �
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 24.000 Ft / szoba / éj �
Apartman 1 fõre, reggelivel, adókkal: 30.500 Ft / apartman / éj �
Apartman 2 fõre, reggelivel, adókkal: 35.500 Ft / apartman / éj �
Az apartmanok jakuzzival, szaunával és külön társalgó helységgel rendelkeznek.
Parkolás a szálloda elõtt található 170 férõhelyes szabadtéri parkolóban ingyenes. A parkolóhelyek
elfoglalása érkezési sorrendben történik.
Wellness részleg használata nem szállodában lakó vendégnek: 2.500 Ft / fõ / alkalom

Hotel Yacht Club***
/ 200 méterre a kongresszus helyszínétõl, 15 szoba, Internet: www.hotel-yachtclub.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 12.500 Ft / szoba / éj �
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 18.000 Ft / szoba / éj �
Parkolás: a szálloda elõtti szabadtéri parkolóban a szabad helyek függvényében ingyenes.

Hotel Fortuna***
/ 700 méterre a kongresszus helyszínétõl, 15 szoba, Internet: www.hotelfortuna-siofok.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 10.500 Ft / szoba / éj �
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 13.000 Ft / szoba / éj �
Parkolás: a szálloda belsõ zárt udvarában a szabad helyek függvényében ingyenes. A szálloda elõtt ingyenes
parkolási lehetõség is található.

II. Szállás díj összesen: ………………. Ft

Amennyiben szállásfoglalásának összege 2007. szeptember 14-ig nem érkezik be számlánkra, úgy
szobafoglalása külön értesítés nélkül, automatikusan lemondásra kerül.

A szállodai szobákat a foglalások beérkezésének a sorrendjében áll módunkban biztosítani a szállodákban
lefoglalt szobamennyiségek megtöltéséig.

I+II. Regisztrációs és szállás díj mindösszesen: ………………. Ft

Jelentkezése esetén kérjük a regisztrációs lapot postai úton vagy faxon visszaküldeni. Ezután postázzuk a
befizetéshez szükséges csekket. Az összeg beérkezését követõen az Ön által megjelölt számlacímre (l. fent)
kiállítjuk a számlát, amit postázunk Önnek. Regisztrációja a befizetés beérkeztét követõen válik véglegessé.
Kérjük, hogy a regisztrált résztvevõ nevét legyen kedves a csekken nyomtatott nagybetûkkel feltüntetni.
Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk azonosítani. Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát
más címre kiállítani, 2007. szeptember 1-e után szállásfoglalást vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban
a kötbéres szerzõdések miatt.

........................., 2007. ...................... hó ................nap .........................................................................(aláírás)


