Általános információk
Fontos
Feltétlenül tanácsoljuk, hogy a "Részvételi feltételekben” foglaltakat figyelmesen olvassák el, ezzel sok későbbi
kellemetlenségtől, félreértéstől óvhatják meg magukat. Az aláírt és címünkre megküldött „Jelentkezési lap” az ott
megjelölt szolgáltatások megrendelését és a részvételi feltételekben leírtak elfogadását jelenti, mely egyben a
G-Management Zrt. és a jelentkezési lapot leadó közötti szerződéskötésnek minősül.
Az elmúlt évben a többgenerációs gyógyszerész családoknak kedvezményt biztosítottunk a regisztráció díjából.
Tekintettel a pozitív fogadtatásra, ezt a lehetőséget idén is szeretnénk Önöknek felkínálni. Ehhez a jelentkezési
lapon a „Generációs regisztráció” részt kell kitölteniük és átküldeni elérhetőségeink valamelyikére. Ez azt
jelenti, hogy amennyiben egy – a GYOK-ra regisztrációval jelentkezni kívánó – gyógyszerésszel együtt
jelentkezik és regisztrál ugyancsak gyógyszerész gyermeke, vagy unokája és ezt a „Generációs regisztráció”
részen teszi meg, akkor mindkettőjük számára kedvezményes regisztrációs díjat számolunk fel. A generációs
regisztráció esetén a MOSZ tagsági kedvezmény nem vehető igénybe.
Kérjük, hogy a jelentkezési lap „Generációs regisztráció” részen csak egy főnek, a kapcsolattartónak az
elérhetőségét (telefon, fax, e-mail) írják be az egyszerűbb kommunikáció érdekében. Természetesen az egyéb
adatokat mindketten töltsék ki.

Jelentkezés
Jelentkezéshez a kiadványunkban lévő „Jelentkezési lapot” szíveskedjenek kitöltve és aláírva címünkre visszaküldeni.
A rendezvény várható résztvevői létszámára tekintettel kötelező a biztonsági előírások betartása. Kérünk minden
résztvevőt, a Kongresszus teljes időtartama alatt és valamennyi helyszínén, a névre szóló regisztrációs kitűző
viselésére. Tekintettel arra, hogy cégünk a kongresszust megelőzően a helyszínre telepíti a regisztrációhoz szükséges
technikát, vele együtt az aktuálisan addig az időpontig rögzített jelentkezéseket és megrendelt szolgáltatásokat, így az
adatfelvitelt 2015. szeptember 25-én lezárjuk. Ebből következően a fenti dátum után már csak a kongresszus
helyszínén nyílik lehetőség új regisztráció rögzítésére, illetve szolgáltatások megrendelésére.
A „Jelentkezési lap” kitöltése
A „Jelentkezési lap” kitöltésénél kérjük, törekedjenek az egyértelmű megjelölések használatára és az olvasható
kitöltésre. A „Továbbképző Egyetem” és a „Működési nyilvántartási szám” mezők kitöltése a rendezvényt követően az
igazolások kiadása miatt kötelező. Sok esetben nem kerülnek kitöltésre a „telefon” és „e-mail” mezők. Ezek az adatok
számunkra nagyon fontosak, hiszen csak ezek birtokában tudjuk szükség esetén gyorsan és időben felvenni Önökkel a
kapcsolatot. Amennyiben a rendezvényen igénybevett szolgáltatásokról kiállított számla címe és a postázási cím nem
egyezik, azt a „Számlázási név, cím” mezőben kérjük feltüntetni.
Szállások
Az alábbiakban olvashatják az általunk kiajánlott szállodák nevét, illetve azok legfontosabb adatait, ami alapján
mindenki, igényének megfelelőt választhat. Feltétlen fontos megjegyeznünk, hogy a Hotel Azúr épületeiben csak 240
szoba áll a vendégek rendelkezésére. A Hotel Azúr wellness központja 08.00 – 20.00 között tart nyitva.
A szállásokat kizárólag a jelentkezések beérkezési sorrendjében, illetve a leadott igények szerint töltjük fel.
Nyilván a legtöbben a rendezvény helyszínén szeretnének szobát kapni, ez azonban az igen nagyszámú jelentkezések
miatt fizikailag lehetetlen. Abban az esetben, ha az Önök által megjelölt szálloda betelt, más szállodát ajánlunk fel és
telefonos, vagy e-mailes egyeztetést követően, írásban kérünk újabb megerősítést a választott szállodára vonatkozóan.
Szállások elfoglalása és elhagyása
Azok, akik nem a teljes időszakban vesznek részt a kongresszuson szobáikat érkezésük napján 14 órától foglalhatják el,
távozáskor pedig 10 óráig kell kulcsukat leadniuk.
Helyszíni igények
A helyszínen megrendelt valamennyi szolgáltatásért – kivéve a szállást és a regisztrációs díjat – 10% felárat számolunk
fel. A helyszínen új szállásra- és étkezésre vonatkozó igényeket csak a szabad kapacitások függvényében tudunk
elfogadni, illetve biztosítani. A helyszínen megrendelt szolgáltatások a megrendeléskor kizárólag készpénzben,
vagy bankkártyával fizethetők ki!

Busztranszfer
Azok a kedves vendégeink, akiknek szállásuk nem a rendezvény helyszínén lesz, igénybe vehetik ingyenes
busztranszfer szolgáltatásunkat. A kisbuszok meghatározott időközönként a Hotel Azúr elől indulnak, illetve oda
térnek vissza, érintve az összes, cégünknél lefoglalt szálláshelyet. A szálloda lobbyjában, a regisztrációnál kérhetnek
felvilágosítást a buszok menetrendjéről. A transzfer buszok kizárólag a kongresszus vendégeinek állnak
rendelkezésére, személy-, illetve kézipoggyász szállításra vehetők igénybe.
Regisztráció
A regisztráció az előre e-mailen kiküldött, vonalkóddal ellátott visszaigazolás segítségével történik. Minden
regisztrált résztvevőnek a helyszínen az általa megrendelt szolgáltatásokat tartalmazó vonalkódos plasztik kártyát
adunk (a regisztrációs csomagban kapják kézhez), ezzel tudják a megrendelt étkezéseket is igénybe venni. A kísérők
igényeit azon regisztrált személy kártyája tartalmazza, akinek jelentkezési lapján lett kísérőként feltüntetve.
A regisztrációt követően a szobakulcsát mindenki szálloda recepcióján (ha nem a rendezvény helyszínén van a szállása,
akkor a befoglalt szálloda recepcióján) tudja átvenni.

A regisztrációs stand nyitvatartási ideje:
Szerda: 16.00 – 18.00 óráig
Csütörtök: 12.00 – 18.00 óráig
Péntek, szombat: 08.00 – 18.00 óráig
Vasárnap: 08.00 – 12.00 óráig
Azok, akik e nyitvatartási idő előtt, vagy ez után érkeznek, szálláshelyüket ugyan el tudják foglalni, de regisztrálni csak
a regisztrációs stand legközelebbi nyitásakor tudnak.
A biztonsági előírások miatt a névre szóló, regisztrációt tanúsító kitűző viselése a Kongresszus teljes időtartama
alatt és minden helyszínén kötelező.
Számlázás
Amennyiben az Ön részvételének költségét más vállalja át, kérjük, szíveskedjen részünkre a támogató cég által aláírt
költségátvállaló nyilatkozatot megküldeni, valamint a jelentkezési lapon a „Számlázási címnél” a támogató cég neve és
címe mellett tüntetesse fel a (cég részéről) kapcsolattartó személy nevét, illetve – amennyiben ez eltér a számlázási
címtől – a postázási címet és telefonos elérhetőségét.
Az igénybevett szolgáltatásokról cégünk csak tételes számlát adhat, egyösszegű számlát nem áll módunkban kiállítani.
Ebéd, vacsora, jubileumi fogadás
Az étkezések igénybe vétele a vonalkódos kártyával történik. Az étkezések – a reggeli kivételével – a Hotel Azúr
éttermében történnek, jellegük svédasztalos meleg büfé. Reggelijét mindenki a saját szállodájában fogyaszthatja el. A
jubileumi fogadásra jelentkezettek belépőjegyet kapnak. A jubileumi fogadáson kizárólag az arra szóló belépővel
juthatnak be, ezért kérjük, azt őrizzék meg, mert a biztonsági szolgálat dolgozói a belépéskor kérni fogják. A belépő
ára tartalmazza a jubileumi fogadási vacsorát, valamint a programon történő részvételt. A belépő ára a welcome pezsgő
kivételével nem tartalmaz italfogyasztást. A helyszínen még lehetőség nyílik a jubileumi fogadásra belépőjegyet
vásárolni, illetve plusz étkezések igénylésére, utóbbiak vonalkódos kártyájukra kerülnek feltöltésre. A megrendelt
étkezések adott napra és adott étkezésre szólnak, ezek visszavásárlása, illetve cseréje nem lehetséges. A helyszínen
megvásárolt étkezésekre 10% felárat számítunk fel.
Parkolás
A Hotel Azúr parkolójában csak az ott megszálló vendégek tudnak parkolni. Azok, akik más szállodában nyertek
elhelyezést, a Vitorlás utca 11. alatti területen tudnak parkolni. Itt megközelítően 80 autót tudunk elhelyezni. Azok,
akik gépkocsijukkal a szálloda, illetve a zárt parkolók területén kívül parkolnak, törekedjenek arra, hogy a forgalmat ne
akadályozzák, valamint - a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében - ne parkoljanak ott, ahol azt tábla tiltja! Az
utcán parkoló kedves vendégeink figyelmét felhívjuk arra, hogy az Erkel Ferenc utcának az északi (a szálloda felé
eső) oldalán tilos a parkolás. Kérjük, hogy a zökkenőmentes és biztonságos parkolás érdekében hagyatkozzanak a
parkolóban dolgozó biztonsági őrök útmutatásaira.
A Szervezők

