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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 az étkezéssel kapcsolatos járulékokat, 

valamint az ÁFÁ-t.  

• A rendezvény teljes területén a kitűző viselése kötelező! 

• A konferencián kép- és hangfelvétel készül. Amennyiben nem járul hozzá, hogy Önről képmás (fotó 

vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön, a jelentkezési lapon nyilatkozatával jelezze. 

Regisztráció 

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

• A visszaérkezett jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatások szerint küldjük meg előleg 

bekérőnket/számlánkat. 

• A fizetés módja: átutalás.  

• A fizetés határideje: a számla dátumától számított 8 nap. 

• Regisztráció helyszíne: Hotel Hungária City Center, konferenciaszint 

Módosítás, lemondás és visszafizetés 

• Lemondás 2017. május 15-ig (hétfő) és kizárólag írásban lehetséges, a korábban megrendelt és 

megfizetett szolgáltatások díját lemondás esetén visszafizetjük (az adminisztrációs díj levonását 

követően). Lemondást 2017. május 15. után nem áll módunkban elfogadni! 

• Az igények módosítását, lemondását csak írásban fogadjuk el, mely jelzések beérkezésének napja a 

döntő. 

• 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.  

• A megrendelő részéről felmerülő módosítások adminisztrációs díja: 2.500,- Ft + ÁFA  

Parkolás 

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

szemben. 

• Közeli parkolóházak: Best Western (Munkás utca 9.), R70 Irodaház (Rákóczi út 70-72.), 

SKY-Park Parkolóház (Osvát utca 5.), ahol térítés ellenében lehetséges a parkolás. 

• Az Aréna Pláza parkolójában a parkolás ingyenes. 

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) 

Felelősség- és egyéb biztosítás 

• A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és 

felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség vagy valamely káresemény bekövetkezése esetén nem 

áll módunkban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 
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