
 

 

���� Elő akkreditált, kötelező szinten tartó rendezvény���� 
 

VII. Szegedi  Emlőrák Szimpózium 
(http://top-congress.hu/2017/szesz2017) 

Szeged, 2017. szeptember 15-17. 
* 

Szállás-étkezés megrendelő lap  

Kérjük jól olvashatóan kitölteni, 

mielőbb visszaküldeni:  
 

Top Congress Kft. 

6725 Szeged, Pálfy u. 14. 

Tel: 30-968-2725 
Fax: (62)663-588 

e-mail: info@top-congress.hu 
 

   

Kérjük, hogy a megrendelés előtt jelentkezzen be a rendezvényre. 
 

  

 

 - Prof.  - Dr. Orvosi pecsétszám:       
 

Név:        Beosztás / foglalkozás:       
 

Telefon:        Fax:        Mobil telefon:       
 

E-mail:         Kísérő személy neve:       
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 - Nem igényelek szállást / Szállásomat saját magam intézem. 

 

 - Megrendelem az alábbi szállást Szegeden:  (A kívánt árat-részt jelölje a  -ben  X -szel) 
 

2017. szept.      - szept.    között     éjre,      fő részére,     ágyas szbát 
                      (érkezés)        (elutazás)                                szobaár + reggeli + adó / éj 
 

 1 ágyas 2 ágyas 
 

     

     

ART Hotel 4 *-os (Szeged, Somogyi Béla u. 16.)…………...  20.500.-  26.600.- 

Hotel Auris 4*-os (Szeged, Boldogasszony sgt. 14.)…………  17.500.-  22.000.- 

Dóm Hotel (Szeged, Bajza u. 6.)………………………..  24.500.-  29.200.- 

Hotel Korona (Szeged, Petőfi S. sgt. 4.)…………………  15.200.-  19.400.- 

Hotel Mozart (Szeged, Oskola u. 16.)………………………..  17.200.-  19.200.- 

Hotel Novotel  4 *-os (Szeged, Maros u. 1.)……………..  18.100.-  22.000.- 

Hotel Science 4 *-os (Szeged, Petőfi S. sgt. 17.)  22.900.-  26.600.- 

Hotel Soleil 4*-os szoba (Szeged, Kelemen u. 7.)……….  15.200.-  19.600.- 

Hotel Tisza superior szoba  (Szeged, Széchenyi tér 3.)………  19.300.-  22.000.- 
 

 

Szobámat megosztom:       -al 
 

  Megrendelek ebédet (ár:  3.950.-Ft/ebéd):    (Kérjük, jelöljön a �-be x-et és írja be a db-számot is)  
 

        szept. 17-én           fő részére kérek ebédet     - Nem kérek ebédet 
 
 

Lemondási feltételek: A 2017. augusztus 1-ig írásban beérkező lemondást kötbérmentesen elfogadjuk. 
Ezt követően a befizetett díjakat már nem áll módunkban visszatéríteni. 
 

A)  - költségeimet (a visszaigazolás szerinti összeget) saját magam fizetem meg 

  - bankszámlámról átutalom (Top Congress Kft. MKB Bank Zrt. 10300002-10469316-49020018) 
  

B)  - költségeimet munkahelyem / szponzor / saját cégem / egyéb cég fizeti. 
 Kérem, hogy a pénzügyi rendezéshez küldjenek előleg-bekérő levelet a költségviselő részére. 

 

A költségviselő adatai 

Számlámon az alábbi nevet (cégnevet) és címet tüntessék fel:            Adószám:       
 

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

Ügyintéző neve:        telefonszáma:       
 

Megjegyzés, kérés:       
 
 
 
 

Dátum: 2017. július                     Kiállította:        
 


