
SZOTE Általános Orvosi és Fogorvosi Kar 
1984-1990-2015 

�25 éves orvostalálkozó 
 

Szeged, 2015. október 10. szombat 

Jelentkezési lap 
 

Online bejelentkezés: http://top-congress.hu/2015/25ev/ 

Kérjük kitöltve visszaküldeni 
lehetőleg email üzenethez csatolva: 

 

Top Congress Kft. 

6725 Szeged, Pálfy u. 14. 
Tel: 30 –968-2725 
Fax: (62) 663-588 

E-mail: info@top-congress.hu 
 
 
 
 
 
 

Prof:  ���� Dr:  ���� Név:       Beoszt.foglalkozás:       
 
 

Lakcím város:       utca,hsz:       ir.szám:       
 
 

Telefon/m.helyi:       Telefon/lakás:       Fax:       
 

E-mail cím:       Mobil tel:       
 

Kísérő családtag neve:       
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Részvételi díj: (az évfolyam volt hallgatóinak)  8.000.-Ft   Az évfolyamtalálkozón nem veszek részt  - ���� 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

���� - Hozzájárulok, hogy cím-adataimat volt évfolyamtársaim részére átadják (ha hozzájárul, jelölje be) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

1. Szállás  Megrendelek szállást Szegeden a Hotel Forrásban****-ban: (A kívánt részt jelölje a �-ben x-szel) 
 

               2015. október      -én            éjszakára             fő részére            ágyas szobát 
 

                                                  szobaár+reggeli+adó/éj:         1 ágyas          2 ágyas 
  

Hotel Forrás**** 6726  Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.          22.900,-         31.200,- 
 

Szobámat megosztom:       -al 
 

2. Vacsora est    2015. október 10-én 19 órától a Hotel Forrás**** Juhász Gyula termében 
(családtagoknak is!) 

 

Megrendelek vacsorát a Hotel Forrás Étteremben 2015. október 10-én 19 órától: 
A vacsora ára: 5.000.-Ft/fő  (Kérjük, írja be a  fő/db-számot a kiválasztott menűnél) 
 

  "A" menü:       fő részére Kacsamell carpaccio friss salátával, mustáros vinaigrette-tel 
     Sertésborda roston erdei gombaraguval, 

   Csongrádi pulykamell vajastésztában sütve,  
    Röszti burgonya, párolt zöldköret 

   Somlói galuska 
  

       "B" menü:       fő részére Tofu carpaccio balzsamecetes salátaágyon 
     Roston sült fetasajt, bazaslikomos grillezett zöldjavakkal,  
     Francia rakott burgonya 
     Máktorta meggymártással 
 
 

A megrendelt szállás-étkezés és a találkozón való részvétel lemondási határideje: 2015. szeptember 20. 
 

 - költségeimet saját magam fizetem meg 2015. szeptember 28-ig: 
    - bankszámlámról átutalom (Top Congress Kft. MKB Bank Zrt. 10300002-10469316-49020018) 
       - postautalványon befizetem a szervező iroda címére:Top Congress Kft. 6725 Szeged, Pálfy u. 14. 
 

          A befizetésen közleményként tüntesse fel nevét. 
 

  - költségeimet munkahelyem / szponzor / saját cégem / egyéb cég fizeti. 
 

Kérem, hogy a pénzügyi rendezéshez küldjenek előleg-bekérő levelet a költségviselő részére. 
 

A költségviselő adatai: a számlát az alábbi (cég)adatokkal kérem:     Adószám:       ………     
 
 

                              
                számlázási (cég) név                     város                       utca, h.sz.                  irsz 
 
 
 
 

………………………………………………..               .…………………………………………….. 
     a jelentkező aláírása                 a  költségvállaló cég cégszerű aláírása, bélyegzője 
 
 

 


