
REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendõ 2006. október 1-ig a Convention Budapest Kft., 1461 Budapest Pf.: 11. címére, 

vagy a (06) 1-299-0187-es fax számra.

Név:.................................................................Beosztás:....................................................Pecsétszám:………...................

Levelezési cím: ............................................................................................................................................……………….

Munkahelyi telefon:………………………….. Fax: …………………………………e-mail:…………………..............………….

Számlázási cím:............................................................................................................................................................…..

(Amennyiben cég / intézmény / alapítvány fizeti a költségeket és átutaláshoz elõzetes számlát kér, kérjük a
hátoldalon található költségvállaló nyilatkozatot cégszerû aláírással szíveskedjen mellékelni! Köszönjük.)

Az alábbiakban a megfelelõ választ kérjük „ X ” jellel jelezni.
I. REGISZTRÁCIÓS DÍJAK: 
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elõ, így a 
számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.

2006. szeptember 15-ig 2006. szeptember 15.
történõ jelentkezéssel  (ÁFA-val) utáni jelentkezéssel (ÁFA-val)

Regisztrációs díj MANET tagoknak 35 év alatt � 12.500 Ft � 14.000 Ft

Regisztrációs díj MANET tagoknak 35 év fölött: � 15.000 Ft � 17.000 Ft

Regisztrációs díj nem MANET tagok részére � 17.500 Ft � 19.000 Ft

Kísérõ regisztrációs díja � 8.000 Ft � 9.000 Ft

Napijegy 26-án �, 27-én �, 28-án � � 5.000 Ft/nap � 5.000 Ft/nap

Egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók,
nyugdíjas MANET tagok regisztrációs díja � Ingyenes � Ingyenes

Szakdolgozók regisztrációs díja � 3.000 Ft � 3.000 Ft

Ebéd 26-án � 3.000 Ft � 3.000 Ft

Ebéd 27-én � 3.000 Ft � 3.000 Ft

Ebéd 28-án � 3.000 Ft � 3.000 Ft

Bankettvacsora 27-én � 7.000 Ft � 7.000 Ft

Nyitófogadás 26-án szakdolgozók és
ingyenesen regisztráltak részére � 5.000 Ft � 5.000 Ft

Regisztrációs díj összesen: ....................... Ft

Magyar Nephrologiai Társaság

XXIII. Nagygyûlése

Eger, Hotel Eger - Park, 2006. október 26-28.

MAGYAR
NEPHROLOG IA I
TÁRSASÁG



II.  Szállás:
2006. október 25-én � 2006. október 26-án � 2006. október 27-én �

Hotel Eger - Park***+* – a Nagygyûlés helyszíne (209 szoba)
(3300 Eger, Szálloda u. 1-3., www.hotelegerpark.hu)
egyágyas szoba reggelivel, uszodahasználattal és ÁFA-val: 13.300 Ft / szoba / éj �
kétágyas szoba reggelivel, uszodahasználattal és  ÁFA-val: 18.000 Ft / szoba / éj �

Hotel Minaret*** (40 szoba) (3300 Eger, Knézich Károly u. 4., www.hotelminaret.hu)
egyágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 9.000 Ft / szoba / éj �
kétágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 15.500 Ft / szoba / éj �
háromágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 20.000 Ft / szoba / éj �
négyágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 24.000 Ft / szoba / éj �

Hotel Korona**** (10 szoba) (3300 Eger, Tündérpart 5., www.koronahotel.hu)
egyágyas szoba reggelivel, uszodahasználattal és ÁFA-val: 22.500 Ft / szoba / éj �
kétágyas szoba reggelivel, uszodahasználattal és  ÁFA-val: 25.500 Ft / szoba / éj �

Hotel Korona*** (13 szoba) (3300 Eger, Tündérpart 5., www.koronahotel.hu)
egyágyas szoba reggelivel, uszodahasználattal és ÁFA-val: 13.000 Ft / szoba / éj �
kétágyas szoba reggelivel, uszodahasználattal és  ÁFA-val: 7.500 Ft / szoba / éj  �

Villa Citadella*** (6 db kétágyas, 7 db. négyágyas szoba) (3300 Eger, Bálint pap u. 3.)
kétágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 10.000 Ft / szoba / éj �
négyágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 21.000 Ft / szoba / éj �

Hotel Rubinia*** (24 szoba, 8 apartman) (3300 Eger, Honfoglalás u. 31/a., www.hotelrubinia.hu)
egyágyas szoba reggelivel és  ÁFA-val: 7.000 Ft / szoba / éj �
kétágyas szoba reggelivel és  ÁFA-val: 10.000 Ft / szoba / éj �
háromágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 12.000 Ft / szoba / éj �
négyágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 16.000 Ft / szoba / éj �

Bacchus Panzió** (21 szoba, 5 apartman) (3300 Eger, Szépasszony-völgy u. 29., www.bacchuspanzio.hu)
egyágyas szoba reggelivel és  ÁFA-val: 10.000 Ft / szoba / éj �
kétágyas szoba reggelivel és  ÁFA-val: 13.500 Ft / szoba / éj �
háromágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 20.000 Ft / szoba / éj �

Bartók Tér Panzió és St. Kristóf Panzió **  (6 db. kétágyas, 6 db. háromágyas, 3 db. négyágyas szoba)
(3300 Eger, Bartók tér 8. és Arany J. u. 1.)
kétágyas szoba reggelivel és  ÁFA-val: 10.500 Ft / szoba / éj �
háromágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 12.500 Ft / szoba / éj �
négyágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 15.500 Ft / szoba / éj �

Fekete Holló Panzió ** (2 db. egyágyas, 6 db. kétágyas szoba) (3300 Eger, Talizmán u. 4.)
egyágyas szoba reggelivel és  ÁFA-val: 7.500 Ft / szoba / éj �
kétágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 9.500 Ft / szoba / éj �

Kulacs Csárda Panzió ** (4 db. kétágyas, 2 db. négyágyas szoba) (3300 Eger, Szépasszonyvölgy., www.kulacscsarda.hu)
kétágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 15.500 Ft / szoba / éj �
négyágyas szoba reggelivel és ÁFA-val: 38.800 Ft / szoba / éj �

Amennyiben az elsõ helyen bejelölt szálloda megtelt, kérem, hogy foglalásomat a ......................................................

...........................................................................................szállodába/panzióba szíveskedjenek automatikusan áttenni.
(A befizetés ez esetben is a visszaigazolásban szereplõ kalkuláció alapján történik.)

Szállásköltség összesen: ....................... Ft

III. Parkolás:
Kérem, hogy részemre Egerben érvényes, háromnapos kedvezményes parkolási jegyet biztosítsanak!
(Az Eger-Park, Panoráma, Korona szállodában lakó Vendégeink részére nem szükséges, mivel a szálloda parkolóhelyeit
vehetik igénybe!) �

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest Kft.-hez eljuttatni.
Ezt követõen, a jelentkezés visszaigazolásával együtt postázzuk a csekket (költségvállaló nyilatkozat esetén az utaláshoz
a számlát), amin kérjük a kalkulált összeget befizetni szíveskedjen.
Az összeg csekken történõ befizetése esetén, a beérkezését követõen az Ön által megjelölt számlacímre (ld. fent)
kiállítjuk a számlát, amit  az elõzetes programmal együtt postázunk Önnek. Regisztrációja ekkor válik véglegessé.

Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevõ nevét nyomtatott nagybetûkkel legyen kedves a csekkre ráírni.
Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk azonosítani. Köszönjük.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2006. szeptember 15-e után szállás-
foglalást vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres szerzõdések miatt. Megértését köszönjük.

........................., 2006................................. hó ................nap ...........................................................................(aláírás)


