
REGISZTRÁCIÓS LAP 
Visszaküldendõ 2015. szeptember 25-ig a Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh., 4. em.,

(Buda Square Irodaház) címére, vagy (061) 299-0187-es fax számra,
illetve a www.convention.hu oldalon lehetõséget kínálunk az on-line regisztrációra.

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

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

Munkahely neve, címe:…………………….............………………...................................……………………………………………………..

Mobil telefon: ..................................................................................E-mail:……….....................................................………………

Munkahelyi telefon: .................................................................................Fax:...............................................................................

Leánykori név*: …………………..............................……………….……Anyja neve*: ……….….........................................…….....…..

Mûködési nyilvántartási szám*:………………….............…….......…Születési hely, év, hó, nap*: ……......................................……...

Szakképzettség*: ………………….......................………......…Munkakör*: …….......……...................................………………………..
(A *-gal jelzett részek kitöltése csak a szakdolgozók részére kötelezõ). Amennyiben cég / intézmény fizeti a költségeket és
átutaláshoz elõzetes számlát kér, kérjük a költségvállaló nyilatkozatot mellékelni!

I. REGISZTRÁCIÓS DÍJAK:
A vonatkozó elõírások a részvételi-, étkezési-, program- és szállásköltségek részletezését írják elõ, így azok a számlán külön sorban
kerülnek feltüntetésre. A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelõen: "Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken
történõ részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülõ kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére
szolgálhat." (Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét!)

2015. szeptember 10-ig 2015. szeptember 10-e
történõ jelentkezéssel utáni jelentkezéssel

Orvosok regisztrációs díja: q 25.000 Ft (ÁFA-val) q 30.000 Ft (ÁFA-val)

Egészségügyi szakdolgozók regisztrációs díja: q 8.000 Ft (ÁFA-val) q 10.000 Ft (ÁFA-val)

Kísérők regisztrációs díja: q 4.000 Ft (ÁFA-val) q 4.000 Ft (ÁFA-val)

Egyetemi hallgatók részvétele q Térítésmentes, regisztrációhoz kötött

Tényleges nyugdíjasok, rezidensek, 
Ph.D. hallgatók regisztrációs díja kávészüneti ellátás nélkül: q 1.000 Ft (ÁFA-val) q 1.000 Ft (ÁFA-val)

AGYHALÁL-DIAGNOSZTIKA ÉS DONORELLÁTÁS
(2015.10.15. 10:00-15:00) q Térítésmentes, regisztrációhoz kötött
HELYSZÍN: DEOEC AITT OKTATÓTERME q (Az első 24 fő regisztrációjára van lehetőség)

IZOMRELAXÁNSOK ÉS ANTAGONISTÁIK 
(2015.10.15. 09:00-16:00) q Térítésmentes, regisztrációhoz kötött
HELYSZÍN: DEOEC SZIMULÁCIÓS KÖZPONT q (Az első 24 fő regisztrációjára van lehetőség)

BRONCHOSCOPIA AZ ANESZTEZIOLÓGIÁBAN ÉS AZ INTENZÍV
TERÁPIÁBAN HANDS-ON KURZUS (2015.10.16. 09:00-13:30) q Térítésmentes, regisztrációhoz kötött
HELYSZÍN: KÖLCSEY KÖZPONT q (Az első 40 fő regisztrációjára van lehetőség)

KORSZERŰ VESEPÓTLÓ KEZELÉSEK GYAKORLATA
AZ ITO-N WORKSHOP (2015.10.16. 15:00-18:00) q Térítésmentes, regisztrációhoz kötött
HELYSZÍN: KÖLCSEY KÖZPONT q (Az első 40 fő regisztrációjára van lehetőség)

HAEMOSTASIS ÉS VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS WORKSHOP 
(2015.10.17. 09:00-14:40) q Térítésmentes, regisztrációhoz kötött
HELYSZÍN: KÖLCSEY KÖZPONT q (Az első 30 fő regisztrációjára van lehetőség)

Kongresszusi ebéd október 15-én: q 4.800 Ft (ÁFA-val) q 4.800 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd október 16-án: q 4.800 Ft (ÁFA-val) q 4.800 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd október 17-én: q 4.800 Ft (ÁFA-val) q 4.800 Ft (ÁFA-val)

Nyitókoncert október 15-én: q A DAN szervezőinek ajándéka

Nyitófogadás október 15-én: q 7.500 Ft (ÁFA-val) q 7.500 Ft (ÁFA-val)

Bankettvacsora október 16-án: q 9.000 Ft (ÁFA-val) q 9.000 Ft (ÁFA-val)

Napijegy (csak egyik napra vehető igénybe,
kreditpontot nem ad) 16-án, 17-én: q 10.000 Ft (ÁFA-val) q 12.000 Ft (ÁFA-val)

Orvosok, egészségügyi szakdolgozók, kísérők regisztrációs díjának befizetése az alábbiakra jogosít: 
- részvétel a szakmai programon, - kongresszusi táska, névkitűző, ruhatár, - a kiállítás megtekintése, - kávészüneti ellátás 4 alkalommal a kongresszus
ideje alatt. (A kávészüneti ellátás 5.000 HUF/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre.)
Napijegy*, valamint az egyetemi hallgatók, tényleges nyugdíjasok, rezidensek, Ph.D. hallgatók regisztrációs díjának befizetése az
alábbiakra jogosít: - részvétel a (megadott napi)* szakmai programon, - kongresszusi táska, névkitűző, ruhatár, - a kiállítás megtekintése,

Regisztrációs díj összesen: ....................... Ft
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13.  
Kiscsoportos gyakorlat-orientált kurzusok a plenáris előadásokon kívül:
AGYHALÁL-DIAGNOSZTIKA ÉS DONORELLÁTÁS 
DE AOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Oktatóterme, 2015. október 15. 10:00-15:00
IZOMRELAXÁNSOK ÉS ANTAGONISTÁIK
DE AOK Szimulációs Központ (Szemklinika épülete), 2015. október 15. 09:00-16:00
BRONCHOSCOPIA AZ ANESZTEZIOLÓGIÁBAN ÉS AZ INTENZÍV
TERÁPIÁBAN HANDS-ON KURZUS
Kölcsey Központ különterme, 2015. október 16. 09:00-13:30
KORSZERŰ VESEPÓTLÓ KEZELÉSEK GYAKORLATA AZ ITO-N WORKSHOP
Kölcsey Központ különterme, 2015. október 16. 15:00-18:00
HAEMOSTASIS ÉS VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS WORKSHOP
Kölcsey Központ különterme, 2015. október 17. 09:00-14:40

Debrecen, Kölcsey Központ,
2015. október 15-17.



PARKOLÁS: A szabad kapacitás függvényében a Központ mélygarázsában fedett parkoló használata biztosított,
ára: 2.500.-Ft/szgk./éj áron.

II. SZÁLLÁSFOGLALÁS

q 2015. október 14-én         q 2015. október 15-én         q 2015. október 16-án

Hotel Lycium**** (a kongresszus helyszínével megegyezõ épületben) - 70 db. szoba
(4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., www.kolcseykozpont.hu)

Egyágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 22.500 Ft/szoba/éj q

Kétágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 26.000 Ft/szoba/éj q

Az árak a mélygarázs használatát nem tartalmazzák. A parkolás ára: 2 500 Ft/szgk./éj, mely a helyszínen fizetendő)
(A szobaárak tartalmazzák a svédasztalos reggelit, az internet sarok, a szauna, a medence, a jacuzzi és fitness terem
szolgáltatásainak igénybevételét (a nyitva tartás és üzemelés függvényében), az ÁFA-t és az IFA-t.)

Hotel Divinus***** (10 perc villamossal a kongresszus helyszínétõl) - 10 db. szoba
(4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1., www.hoteldivinus.hu)

Superior egyágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val 28.000 Ft/szoba/éj q

Superior kétágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 32.300 Ft/szoba/éj q

Az árak a mélygarázs használatát nem tartalmazzák. A parkolás ára: 3 000 Ft/szgk./éj, mely a helyszínen fizetendõ
(A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, a szálloda wellness és fitness centrumának használatát - 25 méteres úszómedence,
melegvizes medence, jacuzzi, gyermekmedence, merülõ medence, finn szaunák, infra szauna, fény- és aromaterápiás gõzkabin,
110 nm-es fittnesterem kardio és erõsítõ gépekkel - fürdõköpenyt, vezetékes internetet , az ÁFA-t és az IFA-t.)

Hotel Óbester**** (5 perc séta a kongresszus helyszínétõl) - 10 db. szoba
(4026 Debrecen, Péterfia u. 49., www.hotelobester.hu)

Superior egyágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 23.500 Ft/szoba/éj q

Superior kétágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 28.000 Ft/szoba/éj q

Az árak a parkoló használatát tartalmazzák. 
(A szobaárak tartalmazzák a svédasztalos reggelit, díjmentes WI-FI használatot, a szálloda wellnes szigetének
- jakuzzi, finn szauna, infrakabin, fényterápiás sóbarlang - és fittnesstermének korlátkan használatát, az ÁFA-t és az IFA-t.)

A kötbéres szállásfoglalás miatt kedvezményes áron férőhelyet biztosítani csak 2015. szeptember 15-ig történő visszajelzés esetén
tudunk.
A lekötött szálláshelyeket a visszajelzések sorrendjében fogjuk visszaigazolni.
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és szállásköltsége bankszámlánkra vagy postai
úton hozzánk beérkezett.

Szállásköltség összesen: ....................... Ft

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest Kft-hez eljuttatni. Ezt követően, a jelentkezés
visszaigazolásával együtt postázzuk a csekket, amin kérjük a kalkulált összeget befizetni szíveskedjen. Az összeg beérkezését
követően az Ön által megjelölt számlacímre (ld. fent) kiállítjuk a számlát, amit postázunk Önnek. Regisztrációja ekkor válik
véglegessé.
Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevő nevét legyen szíves a csekkre ráírni nyomtatott nagybetűkkel. Ennek
hiányában a befizetést nem tudjuk azonosítani. Köszönjük.
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2015. szeptember 15-e után szállásfoglalást
vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres szerződések miatt. Megértését köszönjük!

...................................., 2015. ...................... hó ....................nap....................................................................................(aláírás)

D EBRECENI
A NESZTEZIOLÓGIAI
N APOK

13.  
Kiscsoportos gyakorlat-orientált kurzusok a plenáris előadásokon kívül:
AGYHALÁL-DIAGNOSZTIKA ÉS DONORELLÁTÁS 
DE AOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Oktatóterme, 2015. október 15. 10:00-15:00
IZOMRELAXÁNSOK ÉS ANTAGONISTÁIK
DE AOK Szimulációs Központ (Szemklinika épülete), 2015. október 15. 09:00-16:00
BRONCHOSCOPIA AZ ANESZTEZIOLÓGIÁBAN ÉS AZ INTENZÍV
TERÁPIÁBAN HANDS-ON KURZUS
Kölcsey Központ különterme, 2015. október 16. 09:00-13:30
KORSZERŰ VESEPÓTLÓ KEZELÉSEK GYAKORLATA AZ ITO-N WORKSHOP
Kölcsey Központ különterme, 2015. október 16. 15:00-18:00
HAEMOSTASIS ÉS VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS WORKSHOP
Kölcsey Központ különterme, 2015. október 17. 09:00-14:40

Debrecen, Kölcsey Központ,
2015. október 15-17.


