
JELENTKEZÉSI LAP

X. MAGYAR OSTEOLOGIAI KONGRESSZUS
Balatonfüred, 2009 május 20-23.



Név:  

Levelezési cím:  

Tel.:   Fax:   e-mail:  

Továbbképző központ (kredit pontok miatt):  

Orvosi pecsét száma:  

Gyógyszerész diploma száma:  

Szakdolgozó nyilvántartási kártya száma:  

A Tudományos Kongresszus részvételi díja Befizetés
2009. április 14. előtt

Befizetés
2009. április 14. után

❐
35 éven aluli és nyugdíjas 
(csak, ha egyéni befizető)
MOOT és MRT-OS tagoknak

23.300,- Ft 30.800,- Ft

❐ 35 év feletti MOOT 
és MRT-OS tagoknak 28.500,- Ft 35.000,- Ft

❐ Nem MOOT és MRT-OS tagoknak 35.000,- Ft 43.000,- Ft

❐ Kísérők részvételi díja:
fogadásokon és társasági programokon 20.500,- Ft 27.000,- Ft

Árak az Áfát tartalmazzák.

Kongresszusi szállás:

Anna Grand Hotel****

(korlátozott számban)

egyágyas 
félpanzióval 20.800,- Ft /éj

május 20., 21., 22. 

május 21., 22.



kétágyas 
félpanzióval 15.900,- Ft /éj/fő

május 20., 21., 22. 

május 21., 22.



Hotel Annabella*** és 

Hotel Marina***
(Jelentkezési ill. fizetési sorrend szerint!)

egyágyas 
félpanzióval 18.000,- Ft /éj

május 20., 21., 22. 

május 21., 22.



kétágyas 
félpanzióval 14.300,- Ft /éj/fő

május 20., 21., 22. 

május 21., 22.



Az árak az Áfát tartalmazzák.

Szobámat megosztanám (kétágyas szoba esetén):     ………………………………………..

Fizetési mód:  ❐ csekken,  ❐ bankátutalással

Amennyiben cég (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság) nevére kéri a számlát: (Kérjük az 
összes adatot kitölteni! )

A cég neve:  

Pontos címe irányítószámmal:  

Kapcsolattartó neve:   telefonszáma:  



Beküldési határidő: 2009. március 20.

A kongresszusi szállás díja tartalmazza naponta a büfé reggeli 1.200,- Ft-os, az ebéd 3.000,- Ft-os 
költségét.
A tudományos kongresszus és a kísérők részvételi díja tartalmazza 3 esti fogadás 16.000,- Ft-os 
költségét.

A részvételi díj egyebek között biztosítja, hogy a regisztrált részvevő a kongresszusi kitűzővel 
a tudományos üléseken és a kongresszus egyéb rendezvényein, az esti és egyéb társasági 
programokon részt vegyen, valamint megkapja a kongresszus kiadványait.
A kísérők részvételi díja biztosítja, hogy az esti és egyéb társasági programokon részt vegyen, 
azonban
a szakmai programokon és a kiállítások megtekintésén nem vehet részt.

A részvételi és kongresszusi szállás díját bankátutalás esetén –számla ellenében- a 
kézhezvételtől számított 8 napon belül befizetem ill. átutalom ill. gondoskodom átutalásáról.

Csekkes fizetés esetén annak megküldése után 8 napon belül az összeget befizetem, ennek 
elmulasztása esetén szervező a szállodai elhelyezést nem köteles biztosítani.
Számla sztornózása és más megrendelő részére történő kiállítási díja 2.000,- Ft.

A részvétel lemondását csak írásban tudjuk elfogadni 2009. április 15-ig. Ez esetben a befizetett 
összeget a szervező visszafizeti. Ezen időpont után 2009. május 10-ig, jelentkező csak a 
részvételi díj visszafizetésére tarthat igényt.

A jelentkezési lapokat a hivatalos szervező címére kérjük visszaküldeni:

Gyógymarket Kft. 1118 Budapest, Hársmajor u. 12.
Telefon: 1-788-5679, mobil 06-20-942-3643

Fax: 1-309-5323, e-mail: gyogymarket.kft@chello.hu

További információk a kongresszus főtitkárától: 

Bárkovits Sarolta,
Telefon: 06-20-429-2245, email: saci@bel2.sote.hu

A jelentkezési lap aláírásával egyben megállapodás jött létre.

Dátum:
 
                                                                                                            _______________________
                                                                                                                             aláírás



X. Magyar Osteologiai Kongresszus
Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság XVIII. Kongresszusa

Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai Szekciója–XIX. Osteologiai Napok
Balatonfüred, 2009. május 20-23.

A X. Osteologiai Kongresszuson felújítjuk a korábban nagy érdeklődéssel kísért ultrahang gya-
korlatokat.

Az ultrahang minikurzusokat kellő számú jelentkező esetén tudjuk megtartani. Kérjük ezért, je-
lezni szíveskedjen az Önnek megfelelő időpontot. Minden résztvevő természetesen több időpon-
tot is megjelölhet.

május 20. szerda du. 

május 21. csütörtök de. 
május 21. csütörtök du. 

május 22. péntek de. 
május 22. péntek du. 

május 23. szombat de. 

 aláírás


