Art Hotel Szeged, 2021. november 18-20.
REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő 2021. november 12-ig a kata@stand-art.hu email címre vagy a STAND-ART Kft., 6792 Zsombó, Pf. 17. címre
On-line regisztráció, a konferencia honlapja: https://stand-art.hu/FDF2021

1. Személyes adatok

Név:

Pecsétszám/Nytart. szám:

Cím:
Telefonszám:

Születési év:

Email cím:
Munkahely:

2. Regisztrációs díj

FDF 2021 regisztrációs díjak

Korai regisztrációs díj

Regisztrációs díj

2021.09.15-ig

2021.09.15. után

MDT 45 év alatti aktív tagjai számára
Minden más MDT és nem MDT tag résztvevő számára egységesen

0 Ft

0 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, kitűző, belépés az előadásokra, ebéd, vacsora, valamint a fogadás. Tartalmazza a mindenkori
ÁFA összegét is. Étkezéstartalom teljes regisztrációs díj esetén bruttó 8.370 Ft/nap. A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán
külön tételként kerül feltüntetésre. A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy
anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget

3. Szállásfoglalás

Art Hotel Szeged - 6720 Szeged, Somogyi u. 16.
(a szobaárak 1 éjszakára ÁFÁ-val, és IFA-val értendők)

Érkezés napja:

Távozás napja:

1 ágyas
28.000 Ft/éj

X

Éjszakák száma:

2 ágyas 2 fő részére

X

34.000 Ft/éj

Szobatárs(ak)
Minden szállodai szoba ára tartalmazza a reggelit, de NEM tartalmazza a parkolási díjakat, melyekről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni
a hotel recepcióján, vagy a kongresszus honlapján.

A RÉSZVÉTEL AZ MDT 45 ÉV ALATTI AKTÍV TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ TAGJAI SZÁMÁRA TELJESEN INGYENES,
MIND A REGISZTRÁCIÓS DÍJ, MIND A SZÁLLÁS TEKINTETÉBEN!
4. Költségviselő adatai:

Név/cég neve
Címe
Adószáma
Kapcsolattartó, elérhetőségei
5. Fizetendő részvételi díj és szállásköltség összesen: ………………………………………………Ft
Számlázás
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla
kiállítása a konferencia végéig, legkésőbb 2021. november 20-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán
változtatni már nincs lehetőség.
Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2021. október 18-ig, úgy az igényelt szolgáltatásokat és
regisztrációját töröljük! Köszönjük megértését!
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel, külön tételként feltüntetve a
változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat.
Módosítási, lemondási feltételek
Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2021. október 18-ig van lehetőség, azt követően a díjak kiszámlázásra
kerülnek a kötbéres szerződések miatt. Rendezvényt követően kiállított végszámlákat – Résztvevő/Díjfizető kérésére – stornózni, és új
számlát kiállítani a mindenkori önrevízió költségének Résztvevő/Díjfizető általi megfizetése ellenében van lehetőség. Számla költségtérítés
nélküli stornózására és új számla kiállítására kizárólag a Szolgáltató adminisztrációs hibájából adódóan kiállított számlák esetében van
lehetőség.
A résztvevő/megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Event Management Kft. további felek bevonásával,
közvetítőként nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos szolgáltatásokat.
Nyilatkozat
Jelentkezésemmel a rendezvény célja, illetve dokumentálása érdekében készült fotó, video- és hangfelvételek készítéséhez, és azoknak a
szakmai portálokon, illetve a projekt kommunikációja során történő felhasználásához/megjelenéséhez hozzájárulok.
Aláírásommal igazolom, hogy a Stand-Art Event Management Kft. honlapján (https://stand-art.hu) található ÁSZF-et, valamint adatvédelmi
tájékoztatót elolvastam, megértettem és hozzájárulok, hogy ezen dokumentumok szerint a Stand-Art Kft. az általam megadott adatokat
kezelje. Amennyiben NEM járul hozzá adatainak kezeléséhez, regisztrációját nem tudjuk feldolgozni, így azt érvénytelennek tekintjük.
Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatást megrendelem, annak ellenértékét a határidők
betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem.
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól) törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben
felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat.”
Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembe vételét.

Kelt:

, 2021.

hó

nap

Aláírás………………………………….…………………

