
IME 

INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 

Tudományos folyóirat 

Az egészségügyi vezetők szaklapja 

  

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

XII. IME KÉPALKOTÓ 

KONFERENCIA 

2017. március 23. (csütörtök) 

Hotel Hungaria City Center 

1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

 

Részvétel 

 A Jelentkezési lapot kérjük igényeinek megfelelően, olvashatóan kitölteni és visszaküldeni 

 A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt és a konferencia szakmai 

anyagát, illetve a kávészünetek költségét, de nem tartalmazza az ebédet és a vendéglátással 

kapcsolatos járulékokat.  

 A rendezvény teljes területén a kitűző viselése kötelező! 

Regisztráció 

 A visszaigazolás a megadott e-mail címen vagy faxon történik. 

 A visszaérkezett jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatások szerint küldjük meg számlánkat. 

 A fizetés módja: átutalás.  

 A fizetés határideje: a számla dátumától számított 8 nap. 

 Regisztráció: Hotel Hungaria City Center, konferenciaszint 

Módosítás, lemondás és visszafizetés 

 Lemondás 2017 március 20-ig (hétfő) és kizárólag írásban lehetséges. Lemondásnál a 

beérkezés napja a döntő. Lemondást 2017. március 20. után nem áll módunkban elfogadni! 

 A megrendelt és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is 

köteles megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe, beleértve a le nem mondott szállást is.  

 Az igények módosítását is csak írásban fogadjuk el, szintén a beérkezés napja a döntő. 

 A megrendelő részéről felmerülő számlamódosítás díja: 2.000,- Ft + ÁFA  

Parkolás  

 A szálloda a Rákóczi út és Rottenbiller utcai felüljáró kereszteződésénél található, a Keleti 

pályaudvarral szemben. 

 Az Alsó erdősor utcában fizetős parkolóház található (300,- Ft/autó/óra). Bejárat: a Rákóczi 

útról behajtva az utca elején, a páros oldalon. 

 Az Aréna Pláza parkolójában a parkolás ingyenes. 

 További parkolási lehetőségként ajánljuk a Rottenbiller utcai parkoló udvarokat (300,-

Ft/autó/óra). Bejárat: Rottenbiller utca 17. és Rottenbiller utca 31. felől. 

A szálloda megközelíthetősége tömegközlekedéssel 

 A 2-es illetve a 4-es metró Keleti pályaudvar megállója, vagy a 7-es busz (fekete) Huszár utcai 

megálló. (A helyszín térképe honlapunkon megtekinthető) 

 

 
LARIX Kiadó Kft. 

1085 Budapest, 

Gyulai Pál utca 2. IV. épület II. emelet 

(Rókus Kórház területe) 

Tel: +36 1 333-2434, +36 1 210 2682 / Fax: +36-1/786–9264 
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