JELENTKEZÉSI LAP

ASSZISZTENS

VIII. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferencia
2017. április 22-23. – Aranyhomok Wellness Hotel**** 6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.
Regisztrált(ak) neve:
Alapnyilvántartási szám:
Munkahely neve:
Munkahely címe:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Számlázási név, cím,
adószám:
Amennyiben jelentkezési lapját faxon küldi át, levélben már ne ismételje meg!

Regisztráció
Regisztráció

fő részére

Pontértéke: 20 pont (tesztírással)
Jellege: szabadon választható

Díja: 5.000,- Ft/fő + Áfa

A regisztráció tartalmazza: Az előadásokon történő részvétel lehetőségét, a névkitűzőt, a kávészüneteket és a kreditpontról szóló igazolást, melyet a rendezvényt
követően, postai úton kapnak meg.

Szolgáltatások rendelése
Dátum

Étkezés*
ebéd
vacsora

3.200,Ft/fő/alkalom

4.400,Ft/fő/alkalom

péntek
április 21.

ARANYHOMOK WELLNESS HOTEL****

Szállás
1 ágyas

2 ágyas

SUPERIOR FŐTÉRI SZOBA

1 ÁGYAS: 11.500,- Ft/SZOBA/ÉJ
2 ÁGYAS: 20.000,- Ft/SZOBA/ÉJ

db

szombat
április 22.

db

db

szoba

szoba

szoba

szoba

Az étkezések ára tartalmaz
1 kávét és1 ásványvizet.

vasárnap
április 23.

Az árak tartalmazzák: szállás svédasztalos büféreggelivel, a
420 m2-es wellness centrum alapszolgáltatásait, ÁFA-t és
IFA-t.

db

*Étkezések jellege: az ebéd 3 fogásos menüből áll, a vacsora svédasztalos. A szombat esti vacsora után retro disco!

2 ágyas elhelyezés esetén szobatársam:
Parkolási lehetőség:
A szálloda zárt, kamerával ellátott parkolójában korlátozott számban lehet parkolóhelyet foglalni. A parkolóhelyek kiosztása a beérkező igények sorrendjében
történik. További parkolási lehetőség: a szálloda mellett található Malom Plázában: 2.700,- Ft/autó/éj, vagy a szálloda előtt szombaton és vasárnap ingyenes
parkolási lehetőség van. (Amennyiben szeretne parkolási lehetőséget, írja be az autó rendszámát!)
Rendszám:

Szálloda zárt parkolójában
kérek parkolóhelyet:

Malom Plázában
kérek parkolóhelyet:

FIGYELEM!
A szálloda a konferencia résztvevői között kisorsol egy 2 személyes 1 egész napos (hétvégi) wellness belépőt, amit
2017. december 31-ig lehet beváltani.
TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY A RENDEZVÉNY TELJES IDŐTARTAMA ALATT – BIZTONSÁGI OKOKBÓL – A REGISZTRÁCIÓT TANÚSÍTÓ KITŰZŐ VISELÉSE KÖTELEZŐ!
A RENDEZVÉNYEN KÉSZÜLT FOTÓK KÖZLÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULOK.

ALULÍROTT MEGRENDELEM A KÉRT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ELFOGADOM A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKBEN LEÍRTAKAT.

_______________________
D Á T U M

____________________________
A L Á Í R Á S

G-MANAGEMENT ZRT.
1135 BUDAPEST, KEREKES UTCA 9.
TEL.: 320-4848; 320-4860; FAX: 239-0349, E-MAIL:

, PECSÉT

INFO@GMRT.HU

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

JELENTKEZÉS, SZOLGÁLTATÁSOK:
A jelentkezés a kitöltött ”Jelentkezési Lap” visszaküldésével történik, melyet a G-Management Zrt. címére szíveskedjenek
eljuttatni. A kitöltött, aláírt és címünkre megküldött jelentkezési lap a megjelölt szolgáltatások megrendelését és a
részvételi feltételekben foglaltak elfogadását jelenti, mely egyben a G-Management Zrt. és a jelentkezési lapot kitöltő
személy/cég közötti szerződéskötést jelent. Kizárólag cégszerűen aláírt jelentkezési lapot tekintünk érvényesnek.
1.
2.
3.

Cégünk e-mailen elküldi a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó visszaigazolást, valamint az ezekről kiállított számlát
e-mailen és postai úton is.
A rendezvény akkreditált, így minden regisztrált és az előadások anyagából készült tesztet sikeresen kitöltő
gyógyszertári asszisztenseknek a megszerzett kreditpontokat postai úton küldjük el.
Jelentkezési határidő: 2017. április 10.

Fizetési feltételek
1. Jelen szerződés alapján a G-Management Zrt. által kibocsátott számlán megjelölt fizetési határidő a mérvadó.
2. Késedelmes fizetés esetén jelen szerződés szerint a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét
számítjuk fel késedelmi kamatként.
3. Cégünk a megrendelt igényeknek megfelelően csak tételes számlát állíthat ki, egyösszegű számlát nem áll
módunkban adni.
Lemondás, reklamáció
1. Bármilyen lemondást, vagy módosítást cégünk csak írásban fogad el, a lemondási határidőn belül.
2. Lemondási határidő: 2017. április 3. E határidők után beérkezett lemondásokat nem áll módunkban elfogadni és
ezek cégünk jogos követelései maradnak.
3. Lemondás esetén 2.000,- Ft-os adminisztrációs díjat számítunk fel (kivételt képeznek ez alól az
egészségügyi-, vagy más súlyos okból történő lemondás)!
4. Amennyiben a jelentkezési lapot leadó a megrendelt szolgáltatást nem veszi igénybe, és írásban azt nem mondja
le a feltűntetett határidőig, a kifizetett díjakat visszafizetni nem tudjuk, az így ki nem fizetett számla cégünk
jogos követelése marad. A ki nem fizetett számla önmagában nem jelenti a megrendelt szolgáltatások
lemondását.
5. A kiállított számlával kapcsolatos reklamációt a fizetési határidő lejárta előtt kérjük írásban jelezni cégünknél a
következő e-mail címen: penzugy@gmrt.hu vagy 1/239-03-49-es faxon. A megadott határidő után érkező
reklamációt nem fogadjuk el.

Mindenkinek kívánunk hasznos és kellemes időtöltést!

A szervezők

G-MANAGEMENT ZRT.
1135 BUDAPEST, KEREKES UTCA 9.
TEL.: 320-4848; 320-4860; FAX: 239-0349, E-MAIL:

INFO@GMRT.HU

