
 

1 

 

 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Kérjük, hogy lehetőség szerint részesítse előnyben az online jelentkezést, így gyorsan és egyszerűen 
regisztrálhat: https://www.altagra.hu/hu/stroke-szakdolgozoi-vandorgyules2022/#regisztracio  

 

Vezetéknév:  Keresztnév:    Beosztás: _______________ 

Munkahely: ___________________________________________________________________________________ 

Értesítési cím: _________________________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________________________________________ 

E-mail (kötelező!) ______________________________________________________________________________ 

Étkezés: ❑ normál ❑ vegetáriánus ❑ egyéb:   _______________ 

 

A továbbképző pont miatt szükséges adatok - Az igazolás kiállításához minden adat megadása szükséges! 

Leánykori neve: ________________________________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________________________ 

Működési nyilvántartási száma: ___________________________________________________________________ 

Szakmacsoport (Amire a továbbképzési pontot kéri, pl. Felnőtt ápolás és gondozás, Sürgősségi ellátás, stb.): 

_____________________________________________________________________________________________ 

Szakképesítés (szakmacsoporton belüli): ____________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________________________________ 

 

A konferencián  Résztvevőként jelenek meg ❑  Előadást tartok ❑ Posztert mutatok be ❑ 
 
Az előadás/poszter címe: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Szerző(k) neve(i):_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Beleegyező nyilatkozat: 
 
Alulírott _____________________________________________________ hozzájárulok, hogy a Stroke 
Szakdolgozói Vándorgyűlésre készített előadás, poszter összefoglalót a konferencia szervező bizottsága a 
konferencia programfüzetében megjelentesse. 
 
Dátum: __________________________________ Aláírás: _________________________________________ 
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RÉSZVÉTELI DÍJAK (Kérjük, jelölje a megfelelő részvételi díjat!) 

 

Részvételi díjak bruttó 
értékben 

KORAI 
2022. július 29-ig 

KÉSŐI 
2022. július 29. után 

2 napos részvétel 
kétágyas szobában 

48.900 Ft/fő  56.900 Ft/fő  

2 napos részvétel 
egyágyas szobában 

59.900 Ft/fő  68.900 Ft/fő  

1 napos részvétel szállás 
nélkül, szept. 2.  

22.900 Ft/fő  25.000 Ft/fő  

1 napos részvétel szállás 
nélkül, szept. 3.  

22.900 Ft/fő  25.000 Ft/fő  

Grillparty, szept. 2. 12.000 Ft/fő  14.000 Ft/fő  

 
A részvételi díj tartalma: regisztráció, részvétel a konferencia tudományos programjain, konferencia mappa és a 
konferencia kiadványai, jegyzettömb, toll, konferencia étkezések és kávészünetek, szállás kétágyas szobában 1 
éjszakára, reggelivel, idegenforgalmi adóval, áfa.  
 

A részvételi díj költségviselő neve: ________________________________________________________________ 

Számlázási cím: ________________________________________________________________________________ 

Céges számlázási cím esetén adószám (kötelező): _____________________________________________________ 

Költségviselő e-mail címe számla befogadáshoz (kötelező): _____________________________________________ 

Pénzügyi kapcsolattartó neve: ________________________________Telefonszáma_________________________ 

Grillparty költségviselő:      megegyezik a részvételi díj költségviselőjével ❑ 

Név: ________________________________________________________________________________________ 

Számlázási cím: ________________________________________________________________________________ 

Céges számlázási cím esetén adószám (kötelező): _____________________________________________________ 

Költségviselő e-mail címe számla befogadáshoz (kötelező): _____________________________________________ 

Pénzügyi kapcsolattartó neve: ________________________________Telefonszáma_________________________ 

 

SZÁLLÁS: Hotel Yacht Business &Wellness Siófok/ 8600 Siófok, Vitorlás u. 12-14. 

A regisztrációs díj tartalmazza a szállást kétágyas szobában 2022. szeptember 2-3-ig, 1 éjszakára, reggelivel. 

Szállást kérek: Egyágyas szoba ❑  Kétágyas szoba ❑  (az igényelt szobatípust kérjük bejelölni) 

 

Kétágyas szoba foglalása esetén szobatárs neve: _____________________________________________________ 

 

Kérés esetén a szállodában szeptember 1-re is tudunk szállást biztosítani. Ennek ára 33.400 Ft/kétágyas szoba/éj 

ill. 26.900 Ft/egyágyas szoba/éj. Amennyiben erre igényt tart, kérjük jelölje az alábbi táblázatban: 
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Szállást kérek szeptember 1-re is: Egyágyas szoba ❑ Kétágyas szoba ❑  (az igényelt szobatípust kérjük bejelölni) 

 

Kétágyas szoba foglalása esetén szobatárs neve: _____________________________________________________ 

 

Extra éjszakai szállás költségviselő neve:   __________________________________________________________ 

Számlázási cím: ________________________________________________________________________________ 

Céges számlázási cím esetén adószám (kötelező): _____________________________________________________ 

Költségviselő e-mail címe számla befogadáshoz (kötelező): _____________________________________________ 

Pénzügyi kapcsolattartó neve: ________________________________Telefonszáma:________________________ 

 

 
FONTOS HATÁRIDŐK: 
 

Előadás/Poszter beküldési határidő:    2022. július 1. 

Konferencia kedvezményes jelentkezési határidő: 2022. július 29. 

 

 

 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

Tudomásul veszem, hogy a részvételi díj a rendezvényt megelőzően átutalással fizetendő a díjbekérőn megadott 
határidőig. A konferencia regisztráció csak a befizetések megérkezése után tekinthető visszaigazoltnak. 
A honlapon közzétett részvételi, fizetési és jelentkezési feltételeket tudomásul vettem. 
 
Tájékoztatjuk, hogy adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább. A regisztrációs díj pontos étel-
italtartalmát a végszámlán szerepeltetjük, a vonatkozó reprezentációs adót a rendezvény szervezője nem fizeti meg. 
 
 
 
_________    ______     __________ ___________ 
 Dátum       Aláírás 
 
 

Kérjük, a jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek valamelyikére visszaküldeni: 
Altagra Kft. postacím:  1118 Budapest, Csukló u 6/A , felső kapu 

E-mail: szakdolgozoi@altagra.hu 


