
Jelentkezési lap
Sokszorosítható, személyenként kérjük kiállítani és kinyomtatni!

Név: .................................................................................... Beosztás/foglalkozás: .........................................................

Munkahely: .................................................................................................... Pecsétszám: .............................................

Postacím: .....................................................................................................................................................................

Telefonszám: .............................................. Fax: .............................................. Mobil: .............................................

E-mail: ................................................................................ Továbbképző egyetem: .......................................................

Kísérő neve: .......................................................................................................................................................................
(a kísérő a tudományos programon való részvételre nem jogosult!)

Kapcsolattartó neve és elérhetősége: .............................................................................................................................
(csak ha nem a résztvevő az ügyintéző!) Telefon: .............................................. E-mail: ....................................................

A részvételi díj kiegyenlítése átutalással történik a Garai és Garai Kft. CIB-nél vezetett számlájára. Számlaszám:
CIB 10702071–11652175–52000001. A befizetésről kiállított egyösszegű számlát a kongresszuson adjuk át, vagy
ké résre az átutalás megtörténte után azonnal a megadott postacímre elküldjük. Az általunk kiállított számla Áfa tar-
talma: 20%.
Az átutaláson közleményként a „MHPE-2010” megjegyzést és a résztvevő/résztvevők nevét kérjük feltüntetni! Ez
különösen céges vagy szponzori befizetéseknél fontos!
A kongresszusi részvétel feltétele a teljesen kitöltött regisztrációs lap beküldése a Garai és Garai Kft. postacímére,
valamint a regisztrációs díj 2010. május 01-ig történő előzetes kiegyenlítése.
A regisztrált résztvevők jogosultak a tudományos előadásokon és a kávészüneteken történő részvételre!

A számlán (ha kér) az alábbi nevet és címet kérem feltüntetni:

Név: ............................................................................... Adószám: ..........................................................................

Város: ............................................................................ Utca, házszám: .................................................................

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

Jelentkező aláírása Költségvállaló cég

Aláírásommal igazolom, cégszerű aláírása, bélyegzője (ha van ilyen)

hogy elfogadom a kongresszus
jelentkezési feltételeit Adószáma: ..............................................................

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
IX. Kongresszusa

Nyíregyháza
2010. május 21–22.

Kérjük a jelentkezési lapot 2010. február 28-ig
postán eljuttatni az alábbi címre:

Garai és Garai Kft.
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt 1.

Nettó regisztrációs díjak (2010. február 28-ig)

(Ezt követően valamennyi regisztrációs díjra 3.000,– Ft felárat számítunk fel!

A megfelelő összeget kérjük bejelölni! Orvos Szakdolgozó Diák, önkéntes, nyugdíjas Napijegy

Egyesületi tag 10.500,– 8.500,–

7.000,–

5.500,– / nap

............ napra

Nem tag 12.500,– 10.500,–
6.500,– / nap

............ napra

Ebéd megrendelése (három féle menü): péntek bruttó     950,–
szombat bruttó     950,–

Pénteken este a műsoros gálavacsorára belépő: bruttó 6.500,–

Regisztrációval

egy időben 

fizetendők!

A jelentkező összes utalandó B° részvételi költsége:

(Reg. díjak nettó költsége x 1,25 = bruttó utalandó összeg 

+ ebéd + gálavacsora díja)

Ft


