
VII. Magyar Osteologiai Kongresszus
Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság 

XV. Kongresszusa
Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai Szekciója 

– XVI. Osteologiai Napok
Balatonfüred, 2006. május 24–27.M O O T



Név: _____________________________________________________________________

Levelezési cím: ____________________________________________________________

Tel.: __________________ Fax: __________________ e-mail: ____________________

Továbbképzõ központ (kredit pontok miatt): _____________________________________

Orvosi pecsét száma: _______________________________________________________

A tudományos kongresszus Befizetés Befizetés
részvételi díja (nettó + áfa): 2006. április 14. elõtt 2006. április 14. után

35 éven aluli és nyugdíjas 
(ha egyéni befizetõ)
MOOT és MRT-OS tagoknak 11 500 Ft 18 000 Ft
35 év feletti MOOT
és MRT-OS tagoknak 17 000 Ft 22 500 Ft
Nem MOOT és MRT-OS tagoknak 22 500 Ft 26 500 Ft
Kísérõk 14 000 Ft 20 000 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

Kongresszusi szállás: (befizetési sorrend szerint) a Hotel Füred, a Hotel Marina, 
a Hotel Uni, ha elõzõek beteltek Hotel Margaréta (árai –10%)

Egyágyas szoba ára félpanzióval (reggeli, ebéd) 16 700 Ft/fõ/éjszaka
Kétágyas szoba ára félpanzióval (reggeli, ebéd) 11 500 Ft/fõ/éjszaka
Az árak az áfát tartalmazzák.

május 24., 25. és 26-án (3 éjszaka) május 25. és 26-án (2 éjszaka)
egyágyas szobában 50 100 Ft 33 400 Ft
kétágyas szobában 34 500 Ft/fõ 23 000 Ft/fõ

Szobámat megosztanám (kétágyas szoba esetén): _________________________________

Fizetési mód: csekken, bankátutalással

Amenyiben a szponzor névére kéri a számlát (kérjük az összes adatot kitölteni!):

A szponzor neve: __________________________________________________________

Pontos címe irányítószámmal: ________________________________________________

Kapcsolattartó neve: ________________________ telefonszáma: ___________________

Beküldési határidõ: 2006. március 15.

A kongresszusi szállás díja tartalmazza naponta a büféreggeli 1200 Ft-os, az ebéd 2600 Ft-os
költségét.
A tudományos kongresszus részvételi díja tartalmazza a kávészünetekben a kávé vagy üdí-
tõ (3x2)=1980 Ft-os költségét.

A részvételi díj egyebek között biztosítja, hogy a regisztrált részvevõ a kongresszusi kitû-
zõvel a tudományos üléseken és a kongresszus egyéb rendezvényein, az esti és egyéb tár-
sasági programokon részt vegyen, valamint megkapja a kongresszus kiadványait.

A részvételi és kongresszusi szállás díját csekk, vagy bankátutalás esetén – számla ellené-
ben – a kézhezvételtõl számított 8 napon belül befizetem, illetve átutalom vagy a szponzor
átutalja.

Csekkes fizetés esetén annak megküldése után 8 napon belül az összeget befizetem, ennek
elmulasztása esetén szervezõ a szállodai elhelyezést nem köteles biztosítani.
Számla sztornózása és más megrendelõ részére történõ kiállítási díja 2000 Ft.

A részvétel lemondását csak írásban tudjuk elfogadni 2006. április 15-ig. Ez esetben a befi-
zetett összeget a szervezõ visszafizeti. Ezen idõpont után 2006. május 10-ig a jelentkezõ
csak a részvételi díj visszafizetésére tarthat igényt.

A jelentkezési lapokat a szervezõ bizottság, ill. a hivatalos szervezõ címére kérjük vissza-
küldeni:

Gyógymarket BT. 1118 Budapest, Hársmajor u 12. 
Telefon: 319-2528, mobil 06-20-942-3643
Fax: 309-5323, e-mail: zalatnai@netquick.hu

További információk a kongresszus fõtitkárától: 
Bárkovits Sarolta, 
Telefon: 06-20-429-2245, email: bersa@freemail.hu

A jelentkezési lap aláírásával egyben megállapodás jött létre.

Dátum: ___________________________________

_____________________________
aláírás


