
XI. ARITMIA ÉS PACEMAKER KONFERENCIA  

Pécs, Hotel Palatinus*** 

2017. szeptember 28-30. 
 

REGISZTRÁCIÓS LAP 
 

 

Visszaküldendő a Port Event Rendezvényügynökség (8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 9.) vagy 
aritmia2017@portevent.hu email címe. A www.aritmia2017.portevent.hu oldalon lehetőséget 
kínálunk az on-line regisztrációra. 
 
Név: Prof. 󠄍 Dr. 󠄍………………………………………..……………………………….……………………  

Pecsétszám:……................................................................................................................................................... 

Levelezési cím:……………………………..……….………………………………………………………..…. 

Munkahely:…………………………….……………….………………………………………...…………..… 

Email:…………………………………..………………………….. Telefon:…………………………………..  

Számlázási név: ………………………………………………………………………………………………… 

Számlázási cím:…………..………………..…………………………………………..………………………... 

(Kérjük, amennyiben költségeit Cég/Intézmény/Alapítvány fizeti, a mellékelt költségvállaló nyilatkozatot is kitöltve és 
lepecsételve szíveskedjen hozzánk eljuttatni! Átutaláshoz díjbekérőt csak ennek birtokában tudunk küldeni. Megértését, 
együttműködését köszönjük!) 

 
I. REGISZTRÁCIÓS DÍJ 

 

 2017. július 31-ig 
történő 
jelentkezéssel 

2017. augusztus 1-
től történő 
jelentkezéssel 

Orvos* 25.000,- Ft / fő   35.000,- Ft / fő   

Szakdolgozó, PhD hallgató, rezidens* 20.000,- Ft / fő    25.000,- Ft / fő   

Céges képviselő* 25.000,- Ft / fő    25.000,- Ft / fő   

Napijegy a pénteki napra** 15.000,- Ft / fő    15.000,- Ft / fő   
A regisztrációs díjak az ÁFA összegét (27%), valamint étkezési közvetített szolgáltatást is tartalmaznak. 
*A részvételi díj magában foglalja a tudományos előadásokon való részvételt, a névkitűzőt, a kávészüneteket,  a péntek 
esti fogadást, valamint a konferenciacsomagot. 
** A részvételi díj magában foglalja a tudományos előadásokon való részvételt, a névkitűzőt, a kávészüneteket,  
valamint a konferenciacsomagot. 

 

II. ÉTKEZÉSEK 

 

Kongresszusi ebéd szeptember 28. 4.900,- Ft / fő   

Kongresszusi ebéd szeptember 29. 4.900,- Ft / fő   

Kongresszusi ebéd szeptember 30. 4.900,- Ft / fő   

Kulturális műsorral egybekötött 
nyitófogadás 

8.000,- Ft / fő   

Borkóstolós vacsora szeptember 29-én 
Villányban a Bock Pincészetben 
(transzferrel) 
(teljes regisztráció esetén részvételi díjban) 

11.000,- Ft / fő   
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XI. ARITMIA ÉS PACEMAKER KONFERENCIA  

Pécs, Hotel Palatinus*** 

2017. szeptember 28-30. 
 

III. SZÁLLÁS 

 

Hotel Palatinus City Center***  
Economy szoba 2017. szeptember 28. 2017. szeptember 29. 

Egyágyas elhelyezés 16.800,- Ft / fő / éj  16.800,- Ft / fő / éj  

Kétágyas elhelyezés 9.900,- Ft / fő / éj  9.900,- Ft / fő / éj  Szobatárs:……………..................... 

Standard szoba 2017. szeptember 28. 2017. szeptember 29. 

Egyágyas elhelyezés 18.500,- Ft / fő / éj  18.500,- Ft / fő / éj  

Kétágyas elhelyezés 10.500,- Ft / fő / éj  10.500,- Ft / fő / éj  Szobatárs:……………..................... 

Standard klímás szoba 2017. szeptember 28. 2017. szeptember 29. 

Egyágyas elhelyezés 20.100,- Ft / fő / éj  20.100,- Ft / fő / éj  

Kétágyas elhelyezés 12.500,- Ft / fő / éj  12.500,- Ft / fő / éj  Szobatárs:……………..................... 
 

 

Hotel Millenium****  
 2017. szeptember 28. 2017. szeptember 29. 

Egyágyas elhelyezés 22.500,- Ft / fő / éj  22.500,- Ft / fő / éj  

Kétágyas elhelyezés 13.500,- Ft / fő / éj  13.500,- Ft / fő / éj  Szobatárs:……………..................... 

 

 

Hotel Arkadia*** 
 2017. szeptember 28. 2017. szeptember 29. 

Egyágyas elhelyezés 15.600,- Ft / fő / éj  15.600,- Ft / fő / éj  

Kétágyas elhelyezés 9.900,- Ft / fő / éj  9.900,- Ft / fő / éj  Szobatárs:……………..................... 

 

 

Hotel Diana****  

 2017. szeptember 28. 2017. szeptember 29. 

Egyágyas elhelyezés 14.900,- Ft / fő / éj  14.900,- Ft / fő / éj  

Kétágyas elhelyezés 8.500,- Ft / fő / éj  8.500,- Ft / fő / éj  Szobatárs:……………..................... 

 

 

IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK 

 

A kitöltött regisztrációs lap beérkezését követően jelentkezéséről egy díjbekérőt postázunk. Banki átutaláshoz szükséges számlát csak 

költségvállaló nyilatkozat ellenében tudunk küldeni. Cégek esetében kizárólag hivatalos pecséttel ellátott költségvállaló nyilatkozatot 

áll módunkban elfogadni. Minden esetben a megjegyzés rovatban kérjük a résztvevő nevének feltüntetését. Regisztrációs és 

szállásdíjának visszafizetése annak elküldése után 2017. augusztus 15-ig kötbérmentes. 2017. augusztus 16-ot követően 100%-os 

kötbérrel lehetséges. 
 

Megértését köszönjük! 

 

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatásokat megrendelem, azok 
ellenértékét befizetem, a lemondási feltételeket elfogadom. 

 
 
 
  
Dátum: ............................................           Aláírás: .................................................................................. 
 

 


