
 
 
 

 ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS – 2020. október 15-17. 
 

REGISZTRÁCIÓS LAP 
 
 Visszaküldendő 2020. október 09-ig a STAND-ART Kft., 6792 Zsombó, Pf.17. címre,  

     a anita@stand-art.hu  email címre, vagy a +36 62 661 331 fax számra. 

 On-line regisztráció, a kongresszus honlapja: https://stand-art.hu/MDT-Regionalis-
Kongresszusa 

 

2020. október 09. után regisztráció díjmentes visszamondására és befizetett részvételi díj 
visszautalására nincs lehetőség. 

 

 

1. Személyes adatok: 
  

Név: Pecsétszám/Nytart. szám: 

Cím: 

Telefonszám: Születési év: 

Email cím: 

Munkahely: 

Csak a szakdolgozói akkreditációhoz szükséges további adatok: 

Szakképesítés: Anyja neve: 

Születési név: Születési hely: 

 

2. Regisztrációs díj: 
  

 

 
 

Orvos résztvevőknek egyszégesen    25 000 Ft 

Szakdolgozó résztvevőknek egységesen   15 000 Ft  

Gyógyszerész résztvevőknek egységesen  25 000 Ft 

Kiállítók, cégképviselők   25 000 Ft 

A részvételi díjak tartalma: szakmai programok és szponzori hirdetések megtekintése, tanfolyamzáró teszt, akkreditáció díja, 
valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is.  
 

 

3. Költségviselő adatai: 

Név/cég neve   

Címe   

Kapcsolattartó, elérhetőségei   

 

 
 

4. Fizetendő részvételi díj  összesen: ……………………………………………………………….. Ft 
 

 

mailto:anita@stand-art.hu
https://stand-art.hu/MDT-Regionalis-Kongresszusa
https://stand-art.hu/MDT-Regionalis-Kongresszusa


Számlázás 
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új 
számla kiállítása a konferencia végéig, legkésőbb 2020. október 17-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről 
kiállított számlán változtatni már nincs lehetőség. 
Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2020. október 09-ig, úgy az igényelt 
szolgáltatásokat és regisztrációját töröljük! Köszönjük megértését! 
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel, külön tételként 
feltüntetve a változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat.  
 

Módosítási, lemondási feltételek 
Regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2020. október 09-ig van lehetőség, azt követően a kötbér 100%-os. 
Számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően: 2.500,- Ft + ÁFA. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai 
módosítása lehetséges, melynek díja: 4.000,- Ft + ÁFA 
 
A résztvevő/megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Event Management Kft. további felek 
bevonásával, közvetítőként nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos  szolgáltatásokat. 
 

Nyilatkozat  
Jelentkezésemmel a rendezvény célja, illetve dokumentálása érdekében készült fotó, video- és hangfelvételek készítéséhez, és 
azoknak a szakmai portálokon, illetve a projekt kommunikációja során történő felhasználásához/megjelenéséhez hozzájárulok. 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a Stand-Art Event Management Kft. honlapján (https://stand-art.hu) található ÁSZF-et, valamint 
adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem és hozzájárulok, hogy ezen dokumentumok szerint a Stand-Art Kft. az általam 
megadott adatokat kezelje. Amennyiben NEM járul hozzá adatainak kezeléséhez, regisztrációját nem tudjuk feldolgozni, így azt 
érvénytelennek tekintjük. 
 
 
 
 
 
 
 

Aláírás …..……………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 

Kelt: …………………………………….., 2020. ………………………………. hó …………… nap                                                              

https://stand-art.hu/

