
A MAGYAR GYERMEKANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TÁRSASÁG 

XXI. KONGRESSZUSA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ NAPJA
2020. április 23-25. Balatonalmádi

mgyaitt2020.gyermekrohamkocsi.hu

KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT 
Visszaküldendő a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat részére a boldizsarm@gyermekrohamkocsi.hu 
e-mail címre , vagy a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat KHA 1089, Budapest, Orczy út 32/b. címre, a 
résztvevő online regisztrációjától számított 8 napon belül. 

Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki a regisztrációs lapot! 

Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülne 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
 ☐ részvételi (regisztrációs) díját  (ÁFA tartalom 21,26%) 
 ☐ étkezési díját (ÁFA tartalom 4,76%)
 ☐ szállás díját  (ÁFA tartalom 15,25%) 
 ☐ workoshop(okon) (ÁFA tartalom 21,26 %)
 való részvételét  átutalással egyenlítjük ki. 

Vezetéknév: (☐ Prof.  ☐ Dr.)    Keresztnév: 
  

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Számlázási név:
 
 
Számlázási cím: 

 
E-mail cím (ahová a számlát küldjük): 

 

Ügyintéző neve:      Ügyintéző telefonszáma: 
 

Kelt.,

Cégszerű aláírás
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Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki 
adatokat találja.  A díjbekérőt annak a cégnek küldjük, amely elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás 
mértékéről a boldizsarm@gyermekrohamkocsi.hu e-mail címre. 
A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat az igénybe vett szolgáltatásokra  vonatkozó befizetett összegről 
elektronikus előlegszámlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a megadott 
e-mail címre küldi el elektronikusan.  Regisztárciója ekkor válik véglegessé. 
A végszámlát a kongresszus zárását követően elektronikusan küldjük ki a résztvevőknek az általuk 
megadott e-mail címre. 
A szponzorok felé is elektronikusan kerül kiküldésre a végszámla az általuk megadott e-mail címre a 
kongresszust követően. 

Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj beérkezett a bankszámlánkra.
A díjbekérő kiállítása után mindennemű módosítás, tétel korrigálás 5.000 Ft/ alkalmas 
adminisztrációs díj megfizetése mellett kérhető. 
A regisztrációs és szállásdíjak visszafizetése 2020. március 1-ig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a
kötbér 100%-os.
Szálláslemondást 2020. március 1. után nem fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt.
Mindennemű jelentkezéshez kérjük használja az online regisztrációs felületet.
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