
SZOTE Általános Orvosi és Fogorvosi Kar 1966–1972–2017 

���� 45  éves orvostalálkozó 
Szeged, 2017. június 10 szombat 

 Honlap: http:/www.top-congress.hu/2017/45ev 

Jelentkezési lap 

Kérjük kitöltve  

mielőbb  visszaküldeni: 
 

Top Congress Kft. 
6725 Szeged, Pálfy u. 14. 

Tel: 30-968-2725 fax: (62) 663-588 
info@top-congress.hu 

      

Név:         szakterület:        
 

Lakcím:                             
 irsz. város utca házsz. 
 

Tel.:         Mobil:         Fax:        
 

E-mail cím:        
  

Kísérő családtag neve:        
 

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

Az orvostalálkozón nem veszek részt  -  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Hozzájárulok, hogy cím-adataimat volt évfolyamtársaimnak átadják (ha nem járul hozzá, húzza át ezt a sort) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Szállásfoglalás  - Nem foglalok szállást    
  - Megrendelem az alábbi szállást: (A szobatípust jelölje a �-ben X-zel) 

 

 2017. június      - június      között     éjre,      fő részére,     ágyas szobát 
               (érkezés)       (elutazás)       1 agyas szoba     2 ágyas szoba  
                                                          

  Hotel Novotel*** Szeged, Maros u. 1.   18.700,-             22.000,- 
 

Szobámat megosztom:       -al 
 

A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA:  
 

 1. Találkozás a volt évfolyamtársakkal 2017. június 10-én (szombaton) 13 órakor / welcome-büfé  
SZTE ÁOK Szemészeti Klinika tanterme (bejárat a Tisza Lajos körút-
Szőkefalvi-Nagy Béla utca (volt Pécsi u.) Sebészeti Klinika felől)  
14 órától évfolyamgyűlés 

 

 2. Vacsora est 2017. június 10-én este 20 órától a Hotel Novotelben**** (családtagoknak is!) 
 

A vacsora ára: 
5.800 Ft/fő 

   - Nem rendelek vacsorát 
 
 

„A” menü - megrendelem:            fő részére 
    Tárkonyos pulykaraguleves házi burgonyagombóccal 
    Borsos pácban érlelt sertéskaraj füstölt sjttal csőban sütve, 
           vajas petrezselymes burgonyával és gratinírozott kert javakkal  
    Mascarponés epertorta fehércsokoládé mousse-al 

 

  „B” menü  -  megrendelem:        fő részére 
Marhahúsleves gazdagon zöldségelve  
Aszaltparadicsomos feta sajttal töltött jércemellfilé grillezett zöldségtoronnyal,        
        medvehagymás jázminrizzsel és bazsalikomos supreme mártással  
Tiramisu kehelyben 

 

RÉSZVÉTELI  DÍJ: (az évfolyam volt hallgatóinak) …………………………………….. 6.000.-Ft 
 

A megrendelt szállás-étkezés és a kongresszus lemondási határideje: 2017. március 31. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

A költségeket a megküldött számla alapján átutalással fizetem a visszaigazolás szerint. 
 

A költségekről az alábbi névre és címre kérek számlát:       
 
 

Számlázási név:        
 

Számlázási cím:                             
 irsz. város utca házsz. 
 

Az évfolyam volt hallgatóinak részvételi díja a welcome-büfé és a szervezés-levelezés, lebonyolítás költségeit tartalmazza. A vacsora ára 
a választott menüt és 1 pohár pezsgőt foglal magában. Kísérő családtagok részvételi díjat nem fizetnek. A megrendelést a szervező 
iroda visszaigazolja. A költségeket (részvételi díj, szállás, vacsora) a visszaigazolás után lehet befizetni. 
 

Megjegyzés, kérés:        
 
 
 

Dátum:        Aláírás:       
 
 


