KITÖLTÉS ELŐTT KÉREM, FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKAT!

JELENTKEZÉSI LAP

GYÓGYSZERÉSZ

Gyógyszerészek XXV. Országos Jubileumi Kongresszusa 2015.
2015. október 8-11. Hotel Azúr**** – 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c.
Regisztrált(ak) neve:
Továbbképző Egyetem:

Működési nyilvántartási szám:

Kísérő(k) neve:
Munkahely:
Cím:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Számlázási név, cím,
adószám:
Amennyiben jelentkezési lapját faxon küldi át, levélben már ne ismételje meg!

Regisztráció
Regisztráció*:
*Regisztrációs díj:

fő részére – Jellege: szabadon választható: 50 pont

MOSZ TAG VAGYOK:

25.000,- Ft/fő + ÁFA / MOSZ tagoknak 20.000,- Ft/fő + ÁFA

Napi regisztráció**:

fő részére

Napi regisztráció díja: 10.000,- Ft/fő/nap + ÁFA

Kísérő regisztráció***:

fő részére

Kísérő regisztráció díja: 4.000,- Ft/fő + ÁFA

*A regisztráció tartalmazza: az előadásokon történő részvétel lehetőségét, a kiállítás látogatását, a kongresszus hivatalos kiadványait, a névkitűzőt, valamint a tanfolyam elvégzéséről
szóló igazolást, melyet a rendezvényt követően postázunk ki a regisztrált résztvevőknek.
**A napi regisztráció tartalmazza: a regisztráció napjára az előadásokon történő részvétel lehetőségét és a kiállítás látogatását . Napi regisztráció esetén a MOSZ tagsági kedvezmény nem
vehető igénybe.
***A kísérő regisztráció tartalmazza: a kiállítás látogatását.

GENERÁCIÓS REGISZTRÁCIÓ
Regisztrált neve:
TK Egyetem:

Regisztrált neve:
Műk. nyilv.szám:

TK Egyetem:

Kísérő(k) neve:

Kísérő(k) neve:

Munkahely:

Munkahely:

Cím:

Cím:

Telefon:

Fax:

Számlázási név, cím,
adószám:

Műk. nyilv.szám:

E-mail:
Számlázási név, cím,
adószám:

Generációs regisztráció*:

fő részére

Generációs regisztráció díja:15.000,- Ft/fő + ÁFA – Jellege: szabadon választható: 50 pont

Kísérő regisztráció**:

fő részére

Kísérő regisztráció díja: 4.000,- Ft/fő + ÁFA

*A generációs regisztráció tartalmazza: az előadásokon történő részvétel lehetőségét, a kiállítás látogatását, a kongress zus hivatalos kiadványait, a névkitűzőt, valamint a tanfolyam
elvégzéséről szóló igazolást, melyet a rendezvényt követően postázzuk ki a regisztrált résztvevőknek . A generációs regisztráció esetén a MOSZ tagsági kedvezmény nem vehető igénybe.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a generációs regisztrációról szóló tudnivalókat az „Általános információkban”.
**A kísérő regisztráció tartalmazza: a kiállítás látogatását.

FONTOS! REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL A RENDEZVÉNY NEM LÁTOGATHATÓ!

Szállás és étkezés rendelése
Étkezés*
Ebéd
3.900,Ft/fő/alkalom

Dátum
szerda
október 7.
csütörtök
október 8.
péntek
október 9.
szombat
október 10.

Szállás

Vacsora
4.900,Ft/fő/alkalom

2 ágyas

db

db

szoba

szoba

db

db

szoba

szoba

db

szoba

szoba

szoba

szoba

db

Jubileumi
fogadás

db

vasárnap
október 11.

1 ágyas

Választott szálloda neve:

db

Étkezések esetén az árak NEM tartalmazzák
az italfogyasztást!

2 ágyas elhelyezés esetén szobatársam:

Jubileumi fogadás

fő részére

Ár: 10.500,- Ft/fő+ÁFA

(Svédasztalos prémium vacsora élőzenével. A welcome drink
kivételével nem tartalmaz italfogyasztást!)

Borkóstoló vacsora a Szt. Kristóf Pincészetben – 2015. október 8. csütörtök – 5.800,- Ft+ÁFA/fő -

fő részére kérek belépőt

(Az I. Tradicionális Magyar Élelmiszer-múzeum megtekintése (vásárlási lehetőséggel), valamint borkóstoló 6 fajta borból, bőséges hidegtállal.)

Választható szállodák
Hotel Azúr****

1á 19.900,- Ft/fő/éj,

H. Azúr Prém. Junior4*+ 1á 28.300,- Ft/fő/éj,

Hotel Residence**** 1á 23.000,- Ft/fő/éj,
SunGarden Hotel **** 1á 16.600,- Ft/fő/éj,

2á
2á
2á
2á

14.200,- Ft/fő/éj
19.300,- Ft/fő/éj
14.900,- Ft/fő/éj
11.850,- Ft/fő/éj

Hotel Azúr Prémium****+

Hotel Villa Azúr
Hotel Panoráma****
Hotel Balaton***

1á
1á
1á
1á

24.000,- Ft/fő/éj,
17.000,- Ft/fő/éj,
17.500,- Ft/fő/éj,
12.500,- Ft/fő/éj,

2á
2á
2á
2á

17.900,- Ft/fő/éj
12.000,- Ft/fő/éj
11.000,- Ft/fő/éj
9.000,- Ft/fő/éj

(volt Vértes Hotel)

Az árak tartalmazzák: büféreggelit, wellness központ használatát (amennyiben van a választott szállodában), ÁFA-t, IFA-t.
A Hotel Azúrban szállást foglaló vendégeknek a szállás ára a büféreggeli, a szokásos adókon és wellness használaton felül tartalmaz egy ún. délutáni snack-et (2 szendvics,
1 gyümölcs) is.

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY A RENDEZVÉNY TELJES IDŐTARTAMA ALATT – BIZTONSÁGI OKOKBÓL – A REGISZTRÁCIÓT TANUSÍTÓ KITŰZŐ VISELÉSE KÖTELEZŐ!
A RENDEZVÉNYEN KÉSZÜLT FOTÓK KÖZLÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULOK.
ALULÍROTT, MEGRENDELEM A KÉRT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ELFOGADOM A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKBEN LEÍRTAKAT.

________________________

___________________________________

D Á T U M

A L Á Í R Á S

G-MANAGEMENT ZRT. 1135 BUDAPEST, KEREKES UTCA 9.
TEL.: 320-4848; 320-4860; FAX: 239-0349; E-MAIL: INFO@GMRT.HU

P E C S É T

Gyógyszerészekre vonatkozó részvételi feltételek

JELENTKEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK
A jelentkezés a kitöltött ”Jelentkezési lap” visszaküldésével történik, melyet a G-Management Zrt. címére szíveskedjenek eljuttatni
(faxon, e-mail-en, vagy postai úton). A kitöltött, aláírt és címünkre megküldött jelentkezési lap a megjelölt szolgáltatások
megrendelését és a részvételi feltételekben foglaltak elfogadását jelenti, mely egyben a G-Management Zrt. és a jelentkezési lapot
kitöltő cég (személy) közötti szerződéskötésnek minősül. Kizárólag cégszerűen aláírt jelentkezési lapot tekintünk érvényesnek.
1.Cégünk a Jelentkezési lap beérkezését követően a megadott e-mail címre elküldi a megrendelt szolgáltatásokról a visszaigazolást. A
megrendelés alapján pro forma számla kerül kiállításra, mely díjbekérőként szolgál. A proforma számla kifizetését követően
végszámlát állítunk ki. A rendezvényen történő részvétel, illetve a megrendelt szolgáltatások igénybevétele csak azok
ellenértékének számlánkon történő megjelenését követően lehetséges.
2. Amennyiben kétágyas elhelyezést kér, de szobatárs hiányában egyedül veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az egyágyas
elhelyezés díját számlázzuk.
3. Az étkezéseken (ebéd, vacsora) plasztik vonalkódos kártyával, a Jubileumi fogadásra kizárólag belépőjeggyel lehet részt
venni. Az elveszett, vagy más szállodában hagyott belépőjegyeket nem áll módunkban pótolni. Minden regisztrált résztvevőnek
saját vonalkódos kártyája van, a kísérők igényeit annál a regisztrált személynél tartjuk nyilván, akivel a kísérő egy lapon
jelentkezett. Amennyiben több vonalkódos kártyát igényel, kérjük, hogy azt előre jelezze.
4. A helyszínen megrendelt valamennyi szolgáltatásra – kivéve a szállást és a regisztrációs díjat - 10% felárat számolunk fel. A
helyszínen új szálláshelyet csak a szabad helyek függvényében tudunk biztosítani.
5. A rendezvény továbbképzésnek minősül, így minden regisztrált résztvevő a tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást kap, melyet a
rendezvényt követően postázunk.
6. Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.
2.
3.
4.

A részvétel feltétele a G-Management Zrt. által kibocsátott pro forma számlán szereplő fizetési határidő betartása.
Késedelmes fizetés esetén jelen szerződés szerint a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel
késedelmi kamatként.
Cégünk a megrendelt igényeknek megfelelően csak tételes számlát állíthat ki, egyösszegű számlát nem áll módunkban adni.
A helyszínen megrendelt szolgáltatások kifizetése készpénzben vagy bankkártyával lehetséges!

LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ
1.
2.
3.
4.

Bármilyen lemondást, vagy módosítást cégünk a lemondási határidőn belül és kizárólag írásban fogad el, lemondási határidőn
belül. Lemondás esetén 2.000,- Ft-os adminisztrációs díjat számítunk fel.
A szállásra vonatkozóan lemondást 2015. szeptember 18-ig, étkezésre 2015. szeptember 25-ig fogadunk el, e határidő után
beérkezett lemondásokat nem áll módunkban elfogadni és azok cégünk jogos követelései maradnak.
Amennyiben a résztvevő nem veszi igénybe és írásban nem mondja le a korábban megrendelt szolgáltatásokat, a kifizetett
díjakat visszafizetni nem tudjuk. Az ilyen esetben ki nem fizetett számla pedig cégünk jogos követelése marad. A ki nem
fizetett számla önmagában nem jelenti a megrendelt szolgáltatások lemondását.
A kiállított számlával kapcsolatos reklamációt a számlafizetési határidő lejárta előtt kérjük írásban jelezni cégünknél a
penzugy@gmrt.hu e-mail címen, vagy az 1/239-03-49-es faxszámon. A megadott határidő után érkező reklamációt nem
fogadjuk el.

