ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Kongresszus helyszíne

Prémium Hotel Panoráma**** ǀ 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 80. ǀ Tel.: 84/311-638 ǀ www.premiumhotelpanorama.hu

A Kongresszus időpontja
2015. november 6-8.

Regisztráció
Prémium Hotel Panoráma**** - Regisztrációs stand
Nyitva tartás:
2015. november 6-án (pénteken) 8.30 – 18.00 között
2015. november 7-én (szombaton) 8.00 – 18.00 között
2015. november 8-án (vasárnap) 8.00 – 12.00 között

Akkreditáció:
A kongresszust a Semmelweis Egyetem „Az egynapos sebészet aktuális kérdései” címen, SE-TK/2015. II/00171 számon
akkreditálta, a résztvevők szabadon választható tanfolyamként 48 kreditpont jóváírására jogosultak.

A kongresszuson történő részvétel feltétele

Mind az orvosok, szakdolgozók, mint pedig a kiállító/résztvevő cégek esetében a részükre a rendezvény szolgáltatásairól
kiállított számla/számlák értékének a rendezvény kezdetéig történő átutalása és cégünk egyszámláján történő megjelenése.

Szolgáltatások helyszínen történő megrendelése

Szolgáltatásaink helyszínen történő igényléséhez egy „Helyszíni megrendelő” lap kitöltése szükséges. Az így megrendelt
szolgáltatások kizárólag készpénzzel, vagy bankkártyával fizethetőek. A fizetésről a helyszínen számlát állítunk ki.

Szállodával kapcsolatos információk
A szobaár tartalmazza: büféreggelit, uszoda, szaunavilág (finn szauna, szanárium, fényterápiás infraszauna, tepidárium),
élményzuhany, jégkút, egyedülálló vízi élményekkel tarkított barlangfürdő, gőzkabin, fitneszterem használatát, Áfát,
idegenforgalmi adót.
A szobák érkezés napján 14.00 órától foglalhatók el, utazás napján 10.00 óráig kell elhagyni a szobákat.
Parkolási lehetőség a szálloda zárt parkolójában 1.000,- Ft/autó/éj, a szálloda előtti parkolás díjtalan.
A wellness részleg nyitva tartása: 7.00-20.30

Étkezés

Az étkezések az éttermében, a vonalkódos plasztik kártyákkal vehetők igénybe (ebéd, vacsora). Reggelizni a szobakarórával
tudnak. A főétkezéseket (amennyiben a jelentkezési lapon vagy a helyszínen megrendelték) az éttermében fogyaszthatják el.
Az étkezések a következőt tartalmazzák: 2 féle leves, 3 féle főétel és 1 féle desszert. A szombat esti Bankett vacsorára a jegyet
a helyszínen átvett regisztrációs borítékban kapják meg, melyet a Bankett vacsorára szíveskedjenek magukkal hozni. A
Bankett vacsora ára tartalmazza a welcome drinket, a bankett vacsorát, korlátlan italfogyasztást (csapolt Gösser, Szent István
borok, szénsavas és rostos üdítők, ásványvíz), valamint az élőzenét.

Előadások helyszíne
Prémium Nagyterem

Kiállítás helyszíne
Panoráma terem

