
SZEMÉLYES ADATOK (A *-gal jelölt rovatok kitöltése a szakdolgozók számára kötelező!)
Vezetéknév  (      Prof.         Dr.) Keresztnév

Szakképesítés Beosztás Pecsétszám

Irányítószám Cím (utca, házszám)Város

E-mail: Telefon Fax

Leánykori név* Anyja neve*

Működési nyilvántartási szám* Születési hely* Születési idő*

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK (AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK!)
2017. július 1-jéig történő 

jelentkezéssel
2017. július 1-je

utáni jelentkezéssel
Helyszíni 

regisztráció

Részvétel a kongresszuson 20.000,- Ft/fő   25.000,- Ft/fő   30.000,- Ft/fő   

Egyetemi hallgatók, rezidensek, 
Ph.D. hallgatók, szakdolgozók, 
tényleges nyugdíjasok részvétele

10.000,- Ft/fő   12.000,- Ft/fő   14.000,- Ft/fő   

Kísérők részvétele a kongresszuson 8.000,- Ft/fő   10.000,- Ft/fő   12.000,- Ft/fő   

A „Részvétel a kongresszuson” díj befizetése az alábbiakra jogosít: a szakmai programok látogatása,  kapcsolódó 
kiállítás megtekintése, kávészüneti ellátás 4 alkalommal a rendezvény ideje alatt, kongresszusi táska, névkitűző, az 
akkreditáció díja. (A kávészüneti ellátás 5.000 HUF/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre.)

Regisztrációs díjak összesen:

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK (A DÍJAK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK)
2017. július 1-jéig történő 

jelentkezéssel
2017. július 1-je

utáni jelentkezéssel
Helyszíni 

regisztráció

Büféebéd csütörtökön   fő 5.000,- Ft /fő  5.000,- Ft /fő  5.000,- Ft /fő  

Nyitókoncert   fő térítésmentes  térítésmentes  térítésmentes  

Büféebéd pénteken   fő 5.000,- Ft /fő  5.000,- Ft /fő  5.000,- Ft /fő  

Büféebéd szombaton   fő 5.000,- Ft /fő  5.000,- Ft /fő  5.000,- Ft /fő  

Ültetett, felszolgált   fő
bankettvacsora pénteken

15.000,- Ft /fő  16.000,- Ft /fő  17.000,- Ft /fő  

FIZETÉSI MÓDOK
 Csekk (csak kérésre küldünk a személyes adatok között megadott postacímre)

 Átutalás (a Convention Budapest Kft. bankszámlaszámára)

 Költségvállalói nyilatkozat (kérjük a regisztrációs lap hátoldalán található 
költségvállalói nyilatkozat visszaküldését)

 Bankkártya (csak az online regisztrációban van lehetőség)

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Cégnév

Számlázási cím (utca, házszám)

Város (szükség esetén, ország is)

Irányítószám Adószám

Fakultatív ellátások összesen:

Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat találja. Külön kérésre 
csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a cégnek küldünk, amely elküldi szándéknyilatkozatát a 
támogatás mértékéről az lkristof@convention.hu címre.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről elektronikus számlát 
állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. 
Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. Számlát 
csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát 
küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét. 
Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Elektronikus 
számlát küldünk. Ha a befizetési csekkét elveszíti, bármely postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: 
Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh. 4. em
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2017. augusztus 10-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután 
a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2017. augusztus 10-e után nem fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt. Mindennemű 
jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.

AláírásDátum

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (06 1) 299 0187 | Tel/ fax: (06 1) 299 0184  | e-mail: kbarna@convention.hu | www.convention.hu

III. PÉCSI KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS KONGRESSZUS
I. PÉCSI INTERDISZCIPLINÁRIS VASZKULÁRIS KONFERENCIA
IV. EUROPEAN SECTION MEETING OF IACS
Pécs, Kodály Központ, 2017. szeptember 28-30.

REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő 2017. szeptember 20-ig az lkristof@convention.hu e-mail 

címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:  
Fax: (06 1) 299 0187, Postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület. 

Mindösszesen: 
(regisztrációs díjak, fakultatív 
szolgálgatások, szállásköltség)

E-mail cím (ahová számlát küldjük)
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SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK (FAKULTATÍV SZOLGÁLTATÁS, NEM A CSOMAG RÉSZE)

Vendégéjszakák  2017. szeptember 28.         2017. szeptember 29.  
Két- vagy többágyas szoba 
esetén a szobatárs(ak) neve:

CORSO HOTEL PÉCS****  
(a kongresszus helyszínétől 650 m / 10 perc sétatávolságra) - H-7626 Pécs, Koller u. 8.

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 22.300,- Ft /szoba /éj   
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 25.700,- Ft /szoba /éj  

Parkolóhely a szállodához közeli Király Garázsban áll rendelkezésre (2.000,- Ft/autó/nap, vagy 160,- Ft 
/autó /óra költségért), illetve nyílt parkolási lehetőség a szálloda melletti utcában, illetve az 5 percre 

található Tudásközpont parkolójában biztosított.

Hotel MILLENNIUM****   
(a kongresszus helyszínétől 1300 m / 20 perc sétatávolságra) - H-7625 Pécs, Kálvária u. 58.

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 22.300,- Ft /szoba /éj   
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 25.700,- Ft /szoba /éj   

Ingyenes parkolás a szálloda mélygarázsaiban, illetve a parkolóban.

ADELE BOUTIQUE HOTEL   
(a kongresszus helyszínétől 1300 m / 20 perc sétatávolságra) - H-7621 Pécs, Mária u. 15.

Superior, egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 26.300,- Ft /szoba /éj   
Superior, kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 28.700,- Ft /szoba /éj   
Standard, egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 20.300,- Ft /szoba /éj   
Standard, kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 22.800,- Ft /szoba /éj   
Lakosztály, egy fő részére, svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 30.300,- Ft /szoba /éj   
Lakosztály, két fő részére, svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 33.700,- Ft /szoba /éj   
Lakosztály, három fő részére svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 39.600,- Ft /szoba /éj   

BOUTIQUE HOTEL SOPIANAE***  
(a kongresszus helyszínétől 700 m / 10 perc sétatávolságra) - H-7621 Pécs, Felsőmalom u. 24.

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 15.300,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 20.400,- Ft /szoba /éj  
Térítés ellenében – 750,- Ft/autó/éj – parkolási lehetőség az udvarban. Az udvari parkolóba a Rákóczi utca 

felől lehet beállni!

HOTEL ÁRKÁDIA***  
(a kongresszus helyszínétől 2,3 km / kb. 5 perc távolságra autóval )- H-7621 Pécs, Hunyadi János u. 1.

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 15.400,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 18.100,- Ft /szoba /éj  

Belvárosi utcai parkolási lehetőség 2.000,- Ft /nap áron, illetve parkolás a 10 percre található 
parkolóházban 2.700,- Ft /nap áron.

HOTEL MAKÁR SPORT & WELLNESS***/**** 
(a kongresszus helyszínétől 4,1 kmm / kb. 10 perc távolságra autóval) 

H-7635 Pécs, Középmakárdűlő 4.

4*-os superior, egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val 14.400,- Ft /szoba /éj  
4*-os superior, kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 17.900,- Ft /szoba /éj  
3*-os standard, egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val 19.300,- Ft /szoba /éj  
3*-os standard, kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 23.400,- Ft /szoba /éj  

A parkolás ingyenes a szálloda előtt.

HOTEL BARBAKÁN 
(a kongresszus helyszínétől 2,200 m / 33 perc sétatávolságra) - H-7624 Pécs, Bartók Béla u. 10.

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 22.300,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 25.700,- Ft /szoba /éj  

A szobaárak magukba foglalják a díjmentes parkolási lehetőséget is.

HOTEL LATERUM***/****   
(a kongresszus helyszínétől 4,1 km / kb. 10 perc távolságra autóval) 

H-7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.

4*-os, egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 12.400,- Ft /szoba /éj  
4*-os, kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 19.800,- Ft /szoba /éj  
4*-os, háromágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 28.200,- Ft /szoba /éj  
3*-os, superior egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 10.400,- Ft /szoba /éj  
3*-os, superior kétágyas szoba svédasztalos reggelivel,  ÁFA-val, IFA-val: 17.800,- Ft /szoba /éj  
3*-os, superior háromágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 25.200,- Ft /szoba /éj  

Parkolás a szálloda parkolójában.

FORDAN HOTEL   
(a kongresszus helyszínétől 1500 m / kb. 20 perc sétatávolságra) - H-7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

Egyágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 13.000,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 17.300,- Ft /szoba /éj  
Háromágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 23.000,- Ft /szoba /éj  
Négyágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 33.400,- Ft /szoba /éj  

Ingyenes parkolás, korlátozott számban a zárt parkolóban.

KÖNIG HOTEL***  
(a kongresszus helyszínétől 1500 m / 20 perc sétatávolságra) - H-7621 Pécs, Dr. Majorossy I. u. 3.

Egyágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 11.900,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 15.800,- Ft /szoba /éj  
Háromágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 19.700,- Ft /szoba /éj  
Családi szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 23.900,- Ft /szoba /éj  
A szálloda parkolóhelyei korlátozott számban állnak rendelkezésre, így szobánként csak egy autó parkolását 
tudjuk biztosítani. A parkolóhelyek érkezési-, illetve visszaérkezési sorrendben, 635,- Ft  /autó /éj parkolási díj 
megfizetése esetén vehetők igénybe. Amennyiben a szálloda udvari parkolója megtelik, úgy szintén 635,- Ft 
/autó /éj áron biztosítunk nyilvános parkolásra jogosító engedélyeket, melyek kizárólag a hotel utcájába (Dr. 
Majorossy Imre utca, kamerával megfigyelt terület) való behajtást és az ott történő parkolást teszik lehetővé. 

HOTEL CENTRÁL   
(a kongresszus helyszínétől 1,2 km / kb. 18 perc távolságra autóval) - H-7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.

Egyágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 12.300,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba svédasztalos reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 15.900,- Ft /szoba /éj  

A szálloda vendégei a szálloda részére elkülönített parkolóban hagyhatják autóikat.

ÁGOSTON HOTEL   
(a kongresszus helyszínétől 900 m / kb. 13 perc távolságra autóval) - H-7625 Pécs, Ágota u. 11.

Egyágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 10.300,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 14.700,- Ft /szoba /éj  
Háromágyas szoba reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 19.100,- Ft /szoba /éj  

A szálloda vendégei a szálloda részére elkülönített parkolóban hagyhatják autóikat.

HOTEL RETRO   
(a kongresszus helyszínétől 650 m / kb. 9 perc távolságra autóval) - H-7626 Pécs, Felsővámház u. 53.

Egyágyas szoba bővített kontinentális reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 8.000,- Ft /szoba /éj  
Kétágyas szoba bővített kontinentális reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 12.700,- Ft /szoba /éj  
Háromágyas szoba bővített kontinentális reggelivel, ÁFA-val, IFA-val: 18.100,- Ft /szoba /éj  

Személyautóval érkezőknek ingyenes hotel előtti parkolási lehetőséget biztosítanak. 
Zárt parkolási lehetőség: 1.000,- Ft/autó/nap)

Szállásköltség összesen:

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (06 1) 299 0187 | Tel/ fax: (06 1) 299 0184  | e-mail: kbarna@convention.hu | www.convention.hu
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KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT
Visszaküldendő 2017. szeptember 20-ig az lkristof@convention.hu e-mail 

címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:  
Fax: (06 1) 299 0187, Postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület. 

Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre (szponzorált részvétel), azt csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi adatok 
kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
Ezúton vállaljuk, hogy az alábbi résztvevő költségeit (      regisztrációs,        étkezési,       szállás) átutalással egyenlítjük ki:

Vezetéknév  (      Prof.         Dr.) Keresztnév

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Cégnév Számlázási cím (utca, házszám)

Város (szükség esetén, ország is) Irányítószám Adószám

Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás 
esetén annak a cégnek küldünk, amely elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről az lkristof@convention.hu címre.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, 
amely számlát a megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik véglegessé.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, 
befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni 
nevét. Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Elektronikus számlát küldünk. Ha a befizetési csekkét elveszíti, 
bármely postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh. 4. em
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2017. augusztus 10-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2017. augusztus 10-e 
után nem fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.

E-mail cím (ahová a számlát küldjük) Ügyintéző neve: Ügyintéző Telefonszáma:

Cégszerű aláírásDátum

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (06 1) 299 0187 | Tel/ fax: (06 1) 299 0184  | e-mail: kbarna@convention.hu | www.convention.hu
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