
JELENTKEZÉSI LAP 
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége "Adventi továbbképzése" 
Gyógyszertári Menedzsment 
2018. december 7-9. 

   Hotel Sopron**** - 9400 Sopron, Fövényverem u. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amennyiben jelentkezési lapját faxon, vagy elektronikusan (e-mail) küldi át, levélben már ne ismételje meg! 
 

Regisztráció Gyógyszertári Menedzsment 
 
Regisztráció*:             fő részére – Jellege: szabadon választható: 16 pont (tesztírás) 
 Regisztrációs díj: 16.000,- Ft/fő + ÁFA 
   
* A regisztráció tartalmazza: az előadásokon történő részvétel lehetőségét, és az akkreditációs pontot. 
 
Szállás és étkezés rendelése: 

 3 fogásos 
ebéd 

4.400,-
Ft/fő/alkalom 

3 fogásos 
vacsora 
4.400,-

Ft/fő/alkalom 

szállás 
1 ágyas 

szállás 
2 ágyas 

péntek 
december 7. db db szoba szoba 

szombat 
december 8. db db szoba szoba 

vasárnap 
december 9. db db   

 
 
2 ágyas elhelyezés esetén szobatársam: 

 
 

Fakultatív programok 
 

Péntek esti borvacsora a Tastevino borbár & vinotékában 19.00 órakor 
Helyszín: 9400 Sopron, Várkerület 5. 
Borvacsora tartalma: Wulka Prosciutto, Sajtválogatás, Olivakrém, Paprikakrém, borkóstoló 5 féle soproni borral és fejenként 
0,5 liter szigetközi friss vízzel. 
 
  fővel jelentkezem. Részvételi díj: 5.900,- Ft/fő 
 

 
 
 
 

HOTEL SOPRON**** 
 

STANDARD 1 ÁGYAS: 21.500,- Ft/FŐ/ÉJ 
STANDARD 2 ÁGYAS: 14.500,- Ft/FŐ/ÉJ 
 
A szállás ára tartalmazza a büféreggelit, 
pezsgőfürdő élményelemekkel, infraszauna, 
sókabin, gőzkabin, finn szauna, fitnesz terem, 

pihenő tér, Áfa és idegenforgalmi adót. 

Regisztrált(ak) neve: 
 

Működési nyilvántartási szám: 
 

Kísérő(k) neve: 
 

Munkahely neve: 
 

Cím: 
 

Telefon: Fax: E-mail:  

Számlázási név, cím, 

adószám: 



 
Szombati kirándulás Ausztriába 
Program: Indulás a déli órákban Sopronból autóbusszal a Schneeberg és a Rax 2000 méteres hegyei között található Pokol Völgyébe. A 
szurdokban festői környezetben, magas sziklákkal körülvéve kanyarog a Schwarza folyó. Rövid megálló Kaiserbrunnban, a Bécset ellátó 
vízvezetékrendszer fontos állomásánál. (Megtekintés csak kívülről!). Majd Reichenau an der Rax kastélyának adventi vásárát keressük fel. 
Modellvasút, betlehemi jászol és játékmaci-kiállítás is várja a látogatókat. Utolsó úti célunk Ausztria egyik legkülönlegesebb karácsonyi 
vására a Johannesbachklamm szurdokvölgyben. A természet szívében felállított adventi vásáron díszítik fel évről évre Ausztria legnagyobb 
karácsonyfáját is. 
A szurdokvölgy adventjében lesz „szabadfoglalkozás”, így marad idő a vacsorára, ahol nagyon szép környezetben nagyon sok étkezési 
lehetőség van (szabad téren).  
Érkezés Sopronba kb. 19.00 órára, hogy az esti Gospel koncert előtt még maradjon egy szusszanásnyi idő. 
Szolgáltatások: Külön busz és idegenvezető Sopronból. A belépő a szurdokvölgy adventjére szintén benne van az árban. 

  fővel jelentkezem. Részvételi díj: 12.000,- Ft + Áfa /fő 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
                    
 
 
 

Szombat este Gospel koncert 20.00 órától 
Napjaink egyik legnépszerűbb amerikai gospel kórusa, a New Direction Gospel Choir of Tennessee State először jár hazánkban! Kb. 35 
fellépő, zenei kísérettel! 
Helyszín: Sopron, Evangélikus Templom 
 fővel jelentkezem. Részvételi díj: 4.900,- Ft/fő 

 
 
 

A L U L Í R O T T  M E G R E N D E L E M  A  K É R T  S Z O L G Á L T A T Á S O K A T  É S  E L F O G A D O M  A  R É S Z V É T E L I  F E L T É T E L E K B E N  

L E Í R T A K A T !  
 
 
 
 
 
             
 
 

 ________________________     ________________________________ 
  D Á T U M        A L Á Í R Á S ,  P E C S É T  

 
 

MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6. * Tel.: 06 1 236 0974 * Fax: 06 1 236 0975 

e-mail: rendezveny@moszinfo.hu 

 



 
 
 

Gyógyszerészekre vonatkozó részvételi feltételek 

JELENTKEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK 

 
A jelentkezés a kitöltött ”Jelentkezési Lap” visszaküldésével történik, melyet a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége címére 
szíveskedjenek eljuttatni (faxon, e-mail-en, vagy postai úton). A kitöltött, aláírt és címünkre megküldött jelentkezési lap a megjelölt 
szolgáltatások megrendelését és a részvételi feltételekben foglaltak elfogadását jelenti, mely egyben a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége és a jelentkezési lapot kitöltő cég (személy) közötti szerződéskötésnek minősül. Kizárólag cégszerűen aláírt jelentkezési lapot 
tekintünk érvényesnek. 
 
1. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a Jelentkezési lap beérkezését követően a megadott e-mail címre elküldi a 

megrendelt szolgáltatásokról a visszaigazolást, majd a számlát. A rendezvényen történő részvétel, illetve a megrendelt 
szolgáltatások igénybevétele a számla kiegyenlítését követően lehetséges. 

2. Amennyiben kétágyas elhelyezést kér, de szobatárs hiányában egyedül veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az egyágyas elhelyezés 
díját számlázzuk. 

3. A megrendelt étkezéseken ebédjeggyel, illetve vacsorajeggyel lehet részt venni, melyet a regisztráció alkalmával kapnak meg.  
Annyi darabszámú jegy kerül átadásra, amennyit előzetesen megrendeltek. Az elveszett jegyeket nem áll módunkban pótolni.  

4. A szállást foglaló vendégeknek a szállás ára tartalmazza a büféreggelit. 
5. A helyszínen új szállásigényt csak a szabad helyek függvényében tudunk biztosítani. 
6. A rendezvény továbbképzésnek minősül, így minden regisztrált résztvevő a tanfolyamot követően az akkreditált pontot megkapja.  
7. Jelentkezési határidő: 2018. november 30. Ezen idő túli jelentkezést már nem tudunk elfogadni, szíves megértésüket 

köszönjük! 
 
 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Jelen szerződés alapján a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 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. A Magánygyógyszerészek Országos Szövetsége a megrendelt igényeknek megfelelően csak tételes számlát állíthat ki, egyösszegű 

számlát nem áll módjába kiállítani. 
4. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényen történő részvétel feltétele az előzetesen kiállított számla határidőre történő 

kifizetése. 
 

 

LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ 

 
1. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége bármilyen lemondást vagy módosítást a lemondási határidőn belül, kizárólag írásban 

fogad el. Lemondás esetén 2.000,- Ft-os adminisztrációs díjat számítunk fel! 
2. Szállásra és étkezésre vonatkozó lemondási határidő: 2018. november 23.  
3. E határidő után beérkezett lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, ezek Szövetségünk jogos követelései maradnak. 
4. Amennyiben a jelentkező nem veszi igénybe és írásban nem mondja le a korábban megrendelt szolgáltatásokat, a kifizetett díjakat 

visszafizetni nem tudjuk. Az ilyen esetben ki nem fizetett számla pedig Szövetségünk 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 a penzugy@moszinfo.hu e-mail 
címen, vagy a 1/236-09-74-es telefonszámon. 
 

 
 
 

Várunk minden érdeklődő Kollégát! 
 
 

 
 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 
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