
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

 

XIV. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP 

Időpont: 2019. november 22-23. 

Helyszín: SZTE Rektori Hivatal, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Kongresszusi iroda: 

Stand-Art Event Management Kft. 

6723 Szeged, Tisza Palota H/17. 

Felső Tisza-part 31-34. 

Postacím: 6792 Zsombó, Pf. 17. 

Tel: +36/62-999 950 ; Fax: +36/62-661 331 

Regisztrációval és szállásfoglalással kapcsolatos ügyek: Garhuth Anita (anita@stan-art.hu) 

 

Hivatalos megnyitás tervezett időpontja: 2019. november 22., 14.00 

Hivatalos zárás tervezett időpontja: 2019. november 23., 16.00 

Regisztrációs határidő: 2019. november 17. 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 

A regisztrációs díj minden résztvevő számára 15.000,- Ft, mely tartalmazza az étkezések (az ebédek, 

az esti fogadás és a kávészünetek, értékük összesen 7.450,- Ft/fő) költségeit és a mindenkori ÁFA 

összegét. 

A kongresszusra minden résztvevőnek előzetesen regisztrálnia kell, beleértve a meghívott előadókat 

és cégképviselőket is! 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY NEM A DIABETES TÁRSASÁG OLDALÁN HASZNÁLATOS 

ADATAIKKAL (FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ), HANEM A www.stand-art.hu OLDALHOZ TARTOZÓ 

ADATOKKAL TUDNAK A FIÓKJUKBA BELÉPNI! AMENNYIBEN NEM TUDJÁK, VAGY ELFELEJTETTÉK A 

JELSZAVUKAT KÉRJÜK, HOGY SZÍVESKEDJENEK ELSŐ LÉPÉSKÉNT A „JELSZÓ EMLÉKEZTETŐT KÉREK” 

FUNKCIÓT HASZNÁLNI! 

SZÁLLÁSFOGLALÁS: 

A jelentkezési lapon található szobaárak reggelivel és IFA-val értendők, és tartalmazzák a mindenkori 

ÁFÁ-t, de NEM TARTALMAZZÁK A PARKOLÁSI KÖLTSÉGEKET! 

A szálláshelyekről bővebb információ a https://stand-art.hu/SZDN14/Szallasinformacio oldalon 

található. 

PARKOLÁS: 

A Science Hotel a vendégek számára zárt parkolási lehetőséget biztosít díjfizetés ellenében. A Hotel 

Korona belső, udvari parkolója a szállóvendégek számára biztosít helyet, mely elfoglalása érkezési 

sorrendben történik. Összes férőhelyük 11 parkoló úgy, hogy mindenki akadálymentesen ki- és be 

tud állni. A szálloda előtti utcai részen hétköznap 8:00 órától 18:00 óráig fizető parkoló található. 

A helyszín közeli Honvéd téri Parkolóházban (Tisza Lajos krt. 93.) a parkolás díja 440,- Ft/óra, 1.760,- 

Ft/nap. A sétálóutca ellenkező végén, a Széchenyi téren, valamint a környező utcákban 

munkanapokon 

08:00 órától 18:00 óráig, valamint szombaton a Mars tér és környékén 08:00 órától 12:00 óráig fizető 
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parkolási rendszer működik. Az új parkolási renddel, az új zónakódokkal kapcsolatosan a szegedi 

parkoló jegykiadó automatákon elhelyezett tájékoztatón, illetve 

a www.szepark.hu/parkolasinfo oldalon kapnak bővebb tájékoztatást. 

Mobil parkolás: 

Szegeden a 6720, 6721 zónakódokkal lehet a mobilfizetést indítani, attól függően, hogy melyik 

zónában várakozik a jármű. 

A helyszíntől 900 m-re található Árkád Bevásárlóközpontban a parkolás ingyenes. 

Letölthető dokumentumok, szálláshely információ 

www.stand-art.hu/SZDN14 

AKKREDITÁCIÓ: 

A rendezvény háziorvos, belgyógyász, diabetológus, dietetikus, endokrinológus, gasztroenterológus, 

kardiológus, nefrológus és neurológus szakorvosok számára hivatalos, pontszerző továbbképző 

oktatási program. A konferencia mindkét napján részt vevő, és a tesztet helyesen kitöltő orvosok 32 

akkreditációs pontot kapnak. Szakdolgozók a részvételért 16 pontot kaphatnak, amennyiben a 

rendezvény honlapján található online felületen http://stand-art.hu/urlap/XIV-SZDN-Szakdolgozoi-

adatok-regisztracioja-a-tovabbkepzesi-pontok-jovairasahoz megadják az igazolás kiállításához 

szükséges adataikat. 

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK: 

Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2019. október 20-ig van 

lehetőség. Számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően: 2.500,- Ft+ÁFA. A rendezvényt 

követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja: 4.000,- Ft+ÁFA. 

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS: 

A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és 

felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll 

módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 
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