
A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Társaság 

XIII. Kongresszusa és Továbbképző Tanfolyama 

Hévíz Tófürdőkórház Díszterme, 2012. április 27-28. 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot 2012.március 15- ig küldje vissza a Tudományos Ülés Szervezőbizottsága címére: 

Dr. Gárdos László, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. E-mail: zmkgyermek@gmail.com. Tel.: 0692/507-510 

 

 

Személyes adatok: 

Titulus: ____________ Név: _______________________________________________________________________  

E-mail cím: _______________________________________ Telefonszám: __________________________________  

Értesítési cím: ___________________________________________________________________________________  

Munkahely neve, címe: ____________________________________________________________________________  

Orvosok esetében kitöltendő: Pecsétszám: __________________________  

Szakdolgozó esetében kitöltendő: 

Születési név: ______________________________________ Születési hely, idő: ____________________________  

Anyja neve: ________________________________________ Működési igazolvány száma:_____________________  

Szakképzettség: ____________________________________  

 

 

Részvételi díj: (Tegyen x-et a megfelelő négyzetbe) 

 2012.március 15-ig történő 

befizetéssel 

2012.március 15. után történő 

befizetéssel 

Orvosok □ 17 000 Ft □ 19 000 Ft 

Szakdolgozók □ 9 000 Ft □ 11 000 Ft 

Rezidens, szakorvos jelölt, 

nyugdíjas 
□ 10 000 Ft □ 12 000 Ft 

Kísérő □ 9 000 Ft □ 11 000 Ft 

Napijegy 27-én □ 9000 Ft  

Napijegy 28-án □ 9000 Ft  

Továbbképző nap 26-án □ 4000 Ft  

  

 

Étkezés: 

Ebéd 26-án 2500 Ft/fő □ fő 

Vacsora 26-án 3500 Ft/fő □ fő 

Ebéd 27-én 3500 Ft/fő □ fő 

Ebéd 28-án 3500 Ft/fő □ fő 

Fogadás 27-én este 4000 Ft/fő □ fő 

 

 

 

 

mailto:zmkgyermek@gmail.com


Szállásdíjak: 

A szállás az alsópáhoki Kolping Hotel****-ben található 

 2012.04.25-én 2012.04.26-án 2012.04.27-én 

Kétágyas szobában  

I.kategória:12.500 Ft/fő/éj + 

IFA* (2 fő/szoba esetén) 

□ fő 

szobatárs: 

□ fő 

szobatárs: 

□ fő 

szobatárs: 

Kétágyas szobában  

II.kategória:11.300 Ft/fő/éj + 

IFA* (2 fő/szoba esetén) 

□ fő 

szobatárs: 

□ fő 

szobatárs: 

□ fő 

szobatárs: 

Egyágyas felár 

I. vagy II. kategória árai + 

3.500 Ft/fő/éj + IFA* 

□  □ □ 

Bioházban 8.200 Ft/fő/éj + 

IFA* (6 fő/ház esetén!) 

□ fő 

szobatárs: 

□ fő 

szobatárs: 

□ fő 

szobatárs: 

Családi elhelyezés 

Felnőtt kísérő: 14.900 Ft/fő/éj 

Gyermek kísérő:  

0-3 éves:2. 800 Ft / fő / éj 

3-5 éves: 6. 600 Ft / fő / éj 

5-8 éves: 7. 500 Ft / fő / éj  

8-12 éves: 9. 700 Ft / fő / éj  

12-18 éves: 11. 900 Ft / fő / éj 

(félpanzióval**) 

□ fő 

szobatárs: 

 

gyermek: 

□ fő 

szobatárs: 

 

gyermek: 

□ fő 

szobatárs: 

 

gyermek: 

Nem igényelek szállást □ 

Hosszabbítás lehetséges: 

04.28-05.01-ig 

16.700 Ft/fő/éj + esetlegesen az 

egyágyas felár, félpanzióval** 

Gyermek árak: mint fent 

□ fő 

szobatárs: 

 

gyermek: 

*IFA: idegenforgalmi adó, 340 Ft/fő/éj 18 év felett 

**félpanzió: svédasztalos reggeli + vacsora 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szállást érkezés napján 14.00-tól lehet elfoglalni, távozás napján 10.00-ig kérjük a 

recepción a kulcsokat leadni. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

A felmerült költségeket az alábbiak szerint rendezem:  

(Kérjük, hogy a tájékoztató alapján írja be az összegeket is!) 

 Magam fizetem Szponzor/Alapítvány 

fizeti 

Munkahelyem fizeti 

Regisztrációs díj    

Kísérő(k) költségei    

Ebéd költsége    

Szállás költsége    

 

Társasági programok: (aláhúzással jelölje, melyiken kíván részt venni és írja be hány fő veszi igénybe) 

04.27.: Zenés séta a Festetics Kastélyban □ fő 

            Fogadás  □ fő 

 

 

 

 

 



Fizetési módok:  

Regisztrációjának visszaigazolásaként az általunk elküldött e-mail-ben feltüntetett összeget az alábbiak szerint 

rendezheti: 

 befizetheti a mellékelt csekken. A közlemény rovatba kérjük a regisztrált nevét feltüntetni! 

 banki átutalással a következő számlaszámra: OTP, 11749008-20181978-00000000. A közlemény rovatba 

kérjük a rendezvény és a résztvevő nevét feltüntetni! 

Számlázási adatok: 

Amennyiben ezt a részt nem tölti ki, a számlát a résztvevő nevére állítjuk ki. Utólagosan számlát más címre kiállítani, a 

számlát korrigálni nem áll módunkban. 

 

A befizetésről szóló számlát kérem az alábbi névre/címre kiállítani: 

Befizető (magánszemély, alapítvány, cég) neve: 

Cím, amelyre a számlát kell kiállítani: 

Postázási cím, amelyre a számlát kell küldeni: 

Kapcsolattartó személy neve, akinek a számlát kell küldeni: 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

 

 

 

Amennyiben intézmény, vállalkozás vagy cég fizeti a számlát, kérjük az alábbi nyilatkozatot 

kitöltve, aláírva, lepecsételve visszaküldeni: 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XIII. Kongresszusára (Hévíz, 

2012.április 27-28) ……………………………………………. (a résztvevő neve) részvételi 

költségei közül a fenti jelentkezési lap alapján cégünk a következőket vállalja: 

 

Részvételi díj: Ft 

Ebéd : Ft 

Szállás: Ft 

 

 

 

Kelt: 

 

PH 

 

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

cégszerű aláírás 


