
REGISZTRÁCIÓS  LAP
Kérjük,  hogy  a  regisztrációs  lapot  mielõbb  szíveskedjenek  kitöltve  visszaküldeni!

Írásos jelentkezést legkésõbb 2013. május 15-ig fogadunk, ezt követõen csak helyszíni regisztrációra van lehetõség.
A kitöltött regisztrációs lapot és – szponzorálás esetén – a Költségvállaló nyomtatványt a Convention Budapest Kft. címén (1461 Budapest. Pf. 11.)

vagy a (061) 299-0187-es fax számon várjuk. Javasolt jelentkezési mód on-line, a www.convention.hu oldalon.

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

(Szakdolgozóknál: Születéskori név:....................................................................................Születés dátuma:.....................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................Mûködési igazolvány száma:.....................................................................................)

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

Munkahelyi telefon: ..................................................................... Fax:  ...............................................................E-mail:....................................................................

(Amennyiben cég / intézmény / alapítvány fizeti a költségeket és átutaláshoz elõzetes számlát kér, kérjük a költségvállaló nyilatkozatot cégszerû aláírással
szíveskedjen mellékelni! Köszönjük.)

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.)

2013.  március  31-iig 2013.  március  31-ee Helyszíni
történõ  befizetéssel  (ÁFA-vval) utáni  befizetéssel  (ÁFA-vval) regisztráció  (ÁFA-vval)

Részvétel a Továbbképzõ Napon Ingyenes ingyenes Nincs lehetõség!

Szakorvos MAITT tag regisztrációja 20.000 Ft 22.000 Ft 24.000 Ft

Nem szakorvos MAITT tag regisztrációja 10.000 Ft 12.000 Ft 14.000 Ft

Orvos, nem MAITT tag regisztrációja 23.000 Ft 25.000 Ft 27.000 Ft

Szakdolgozó, asszisztens regisztrációja 8.500 Ft 10.000 Ft 12.000 Ft

Kísérõ regisztrációja 7.000 Ft 7.000 Ft 8.000 Ft

Napijegy 23-án, 24-én, 25-én 6.000 Ft

Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók,
tényleges nyugdíjas MAITT tagok regisztrációja ingyenes ingyenes Ingyenes

Nyitófogadás 22-én a regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs díj tartalmazza

Kongresszusi ebéd 23-án 4.700 Ft 4.700 Ft 4.700 Ft

Kongresszusi ebéd 24-én 4.700 Ft 4.700 Ft 4.700 Ft

Kongresszusi ebéd 25-én 4.700 Ft 4.700 Ft 4.700 Ft

Nyitókoncert 23-án a regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs díj tartalmazza

Fakultatív vacsora 23-án 7.000 Ft 7.000 Ft 7.000 Ft

Bankett vacsora 24-én 8.500 Ft 8.500 Ft 8.500 Ft

A  KONGRESSZUSI  RÉSZVÉTELI  DÍJ  TARTALMAZZA
a tudományos programon való részvételt, névkitûzõt, kongresszusi táskát, a kiállítás megtekintését, a kávészünetek költségeit, valamint részvételt a
nyitófogadáson és a nyitókoncerten.

KÍSÉRÕK  REGISZTRÁCIÓS  DÍJA  TARTALMAZZA
névkitûzõt, a kiállítás megtekintését, valamint részvételt a nyitókoncerten. Kérjük, hogy a kísérõk részére - igény esetén - a többi ellátást is szíveskedjenek bejelölni
úgy, hogy a regisztrációs lapon a négyzet mellett az összesen igényelt mennyiséget számmal jelölik! Köszönjük.

REGISZTRÁCIÓ  EGYETEMI  HALLGATÓK,  REZIDENSEK,  PH.D.  HALLGATÓK,  NYUGDÍJAS  MAITT  TAGOK részére biztosítjuk a kiállítás megtekintését, a tudományos
programon és a nyitókoncerten való részvételt. Ez a regisztrációs lehetõség semmilyen egyéb ellátást nem tartalmaz.

Regisztrációs  díj  összesen: .......................  Ft

PARKOLÁS
Tisztelettel tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a Hotel Azúr parkolója – limitált befogadóképessége miatt – kizárólag szállóvendégei részére használható.
Kérjük, hogy gépkocsijával lehetõleg a kiválasztott szállodánál parkoljanak. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Kongresszus Vendégei részére a parkolást a Hotel
Azúr közelében kialakított parkolóhelyen biztosítjuk.

MAGYAR  ANESZTEZIOLÓGIAI  ÉS  INTENZÍV  TERÁPIÁS  TÁRSASÁG
41.  KONGRESSZUSA -  Siófok, Hotel Azúr, 2013. május 23-25.

MAITT  TOVÁBBKÉPZÕ  NAP -  Siófok, Hotel Azúr, 2013. május 23. 

ANESZTEXPO  2013  -  Siófok, Hotel Azúr, 2013. május 23-25.



II.    SZÁLLÁS:                                                        2012. május 22-én           2012. május 23-án           2012. május 24-én

Hotel  Azúr****  és  Villa  Azúr  -  a  kongresszus  helyszíne  (250  szoba)
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c., www.hotelazur.hu

Hotel Azúr egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 20.000 Ft 
Hotel Azúr kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 22.500 Ft 

Hotel Azúr lakosztály egyágyas elhelyezéssel, svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 41.000 Ft 
Hotel Azúr lakosztály kétágyas elhelyezéssel, svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 44.000 Ft 

Hotel Azúr Prémium egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 27.000 Ft 
Hotel Azúr Prémium kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 30.000 Ft 

Hotel Azúr Prémium junior suite egyágyas elhelyezéssel, svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 41.000 Ft 
Hotel Azúr Prémium junior suite kétágyas elhelyezéssel, svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 45.000 Ft 

Hotel  Residence****  (40  szoba)  –  500  méterre  a  kongresszus  helyszínétõl
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49.., www.hotel-residence.hu
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 22.000 Ft 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 29.000 Ft 

Vértes  Konferencia  és  Wellness  Hotel****  (60  szoba)  -  1300  méterre  a  kongresszus  helyszínétõl
8600 Siófok, Batthyany u. 24., www.hotelvertes.hu
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 16.000 Ft 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 23.000 Ft 

Hotel  Yacht  Club***superior  (28  szoba)  –  650  méterre  a  kongresszus  helyszínétõl
8600 Siófok, Vitorlás u. 14.
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, tóparti fürdõház használattal, IFA-val, ÁFA-val: 15.000 Ft 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, tóparti fürdõház használattal, IFA-val, ÁFA-val: 21.000 Ft 

Best  Western  Janus  Atrium  Boutique  Hotel  &  Spa****superior  (15  szoba,  5  lakosztály)    –  1500  méterre  a  kongresszus  helyszínétõl
8600 Siófok, Fõ u. 93-95.
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 19.000 Ft 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 23.000 Ft 
Lakosztály 1, vagy 2 fõ részére svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 28.500 Ft 

Hotel  Fortuna***  (41  szoba,  5  kétszobás  apartman)  –  600  méterre  a  kongresszus  helyszínétõl
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 51., www.hotelfortuna-siofok.hu
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 15.000 Ft 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, wellness használattal, IFA-val, ÁFA-val: 17.000 Ft 

Hotel  Korona***  (51  szoba)  -  650  méterre  a  kongresszus  helyszínétõl
8600 Siófok, Erkel Ferenc u.53., www.hotelkorona.hu
Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 11.000 Ft 
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, IFA-val, ÁFA-val: 16.500 Ft 

A  kötbéres  szállásfoglalások  miatt  kedvezményes  árakon  férõhelyet  biztosítani  csak  a  meglévõ  kapacitás  erejéig,  de  legkésõbb  2013.  március  31-iig  történõ
visszajelzés  esetén  tudunk.  A  lekötött  szálláshelyeket  a  visszajelzések  sorrendjében  fogjuk  visszaigazolni.

Amennyiben  az  elsõ  helyen  bejelölt  szálloda  megtelt,  kérem,  hogy  foglalásomat  a  ..............................................................................................................................

............................szállodába/panzióba  szíveskedjenek  automatikusan  áttenni.  (A  befizetés  ez  esetben  is  a  visszaigazolásban  szereplõ  kalkuláció  alapján  történik.)

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

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest Kft.-hez eljuttatni. Ezt követõen, a jelentkezés visszaigazolásával együtt postázzuk
a csekket, (költségvállaló nyilatkozat esetén az utaláshoz a számlát) amin kérjük a kalkulált összeget befizetni szíveskedjen! Az összeg csekken történõ befizetése
esetén, annak beérkezését követõen az Ön által megjelölt számlacímre (l. fent) kiállítjuk a számlát, amit a végleges programmal együtt postázunk Önnek.
Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevõ nevét legyen kedves a csekkre ráírni nyomtatott nagybetûkkel. Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk azonosítani.
Köszönjük.
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2013. április 1-e után szállásfoglalást vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban a
kötbéres szerzõdések miatt. Megértését köszönjük.

................................, 2013................................. hó ................nap ......................................................................................................................................(aláírás)

MAGYAR  ANESZTEZIOLÓGIAI  ÉS  INTENZÍV  TERÁPIÁS  TÁRSASÁG
41.  KONGRESSZUSA -  Siófok, Hotel Azúr, 2013. május 23-25.

MAITT  TOVÁBBKÉPZÕ  NAP -  Siófok, Hotel Azúr, 2013. május 23. 

ANESZTEXPO  2013  -  Siófok, Hotel Azúr, 2013. május 23-25.


