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A MAGYAR GYERMEKANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TÁRSASÁG 

TOVÁBBKÉPZŐ NAPJA
2021. OKTÓBER 8.

CÉGES MEGRENDELŐLAP
Visszaküldendő a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat címére: 1089 Budapest, Orczy út 32/b. 
E-mail:  boldizsarm@gyermekrohamkocsi.hu

A kiállító neve:
Levélcím: 
Telefon:    E-mail: 
Bankszámlaszám:  
Adószám: 
Ügyintéző: 
(A fenti adatok kitöltése kötelező.)

A KONFERENCIÁRA MEGRENDELJÜK AZ ALÁBBIAKAT:  
/A díj tartalmazza maximum 3 fő cégképviselő regisztrációs díját és étkezését./
☐ 2 m² kiállítási terület installáció nélkül:  200.000 + ÁFA 
☐ 3 m² kiállítási terület installáció nélkül:  250.000 + ÁFA 
☐ 4 m² kiállítási terület installáció nélkül:  300.000 + ÁFA  

Kiállítási terület díja összesen:                +ÁFA

EGYÉB:
☐ Szóróanyag elhelyezése a kongresszusi táskában -kiállítóknak - GRATIS      
       anyagot szeretnék beküldeni 
(beküldési határidő szeptember 20.) 
☐ Molino vagy zászló kihelyezése a kongresszus helyszínén:    80.000 Ft+ÁFA 

A rendezvényen név szerint az alábbi cégképviselőink vesznek részt: 

A konferencián történő megjelenések, hirdetési felületek igénybevételének ÁFA vonzata 27%. 

Kelt.:      Cégszerű aláírás
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HELYKIJELÖLÉS

A végleges hely kijelölése a megrendelések beérkezésének sorrendjében és a többi kiállítói igény figye-
lembevételével történik. A kiállítók csak az előzetesen megrendelt, és számukra visszaigazolt területet 
használhatják. 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltatások díjának 100%-a a megrendelés beérkezésekor az általunk kiállított díjbekérő ellenében 
történik. Az összeg beérkezését követően állítjuk ki az előlegszámlát. 
 
A megrendelt területet csak azok a cégek vehetik igénybe, akik a szerződésben meghatározott díjat 
kiegyenlítették. 

Amennyiben a járványügyi korlátozások miatt személyes jelenléttel az eseményt megrendezni nem 
tudjuk, a továbbképző nap online kerül megrendezésre. Ebben az esetben a kiállítói részvételi díjakat nem 
térítjük vissza, azonban az online kongresszuson megjelenést biztosítunk.   

LEMONDÁS

Ha a megrendelő eláll a kiállítási szándékától, az alábbi fizetési feltételek lépnek életbe. 

A lemondás időpontja   Megrendelő fizetési kötelezettsége
2021. július 1-ig                            fizetési kötelezettség nincs
2021. július 2-től aug. 31-ig              a díjak 50%-át köteles megfizetni 
2021. szept 1-től                                    a teljes díjat köteles megfizetni      

FELELŐSSÉG

A kiállítás ideje alatt a kiállító felelős a kiállítási tárgyakért és a kiállító cég munkatársai által okozott 
károkért. 
Amennyiben a kiállító biztosítást köt, ezt olyan módon kell megtennie, hogy sem a kongresszus 
szervezőit, sem a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatot kártérítési felelősség ne terhelje. 

A kitöltött, cégszerűen aláírt és visszaigazolt megrendelőlap szerződésnek minősül. 

A fenti feltételeket elfogadom, és a fent leírt szolgáltatásokat megrendelem. 

Kelt.:

Cégszerű aláírás:
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JELENTKEZÉSI LAP CÉGKÉPVISELŐKNEK

Kérjük, hogy minden cégképviselő kiállítóként regisztráljon a Továbbképző nap Online regisztrációs felületén. 
Részvételüket csak ez esetben tudjuk figyelembe venni. 

A jelentkezési felület elérhető itt: 
https://mgyaitt2021.gyermekrohamkocsi.hu

Kelt.:     Cégszerű aláírás
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