16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ
2-5 Ekim 2019 | Susesi Otel Kongre Merkezi, Antalya

KAYIT & KONAKLAMA FORMU
Kayıt ve konaklama rezervasyonlarınız için lütfen bu formu doldurup ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile beraber Topkon
Kongre ve Etkinlik Hizmetleri’ne faks ya da e-posta yoluyla gönderiniz.
Kişisel Bilgiler
Ad Soyad

: ............................................................................................ T.C. Kimlik No: ...................................................................

Enstitü/Kurum : .................................................................................................... Telefon: ..............................................................................
Ünvan
E-mail

: ……………………………………………………………………………………….
: .................................................................................................................................................................................................

Fatura Bilgileri
Kurum/Firma Adı: ...............................................................................................................................................................................................
Adres

: ..................................................................................................................................................................................................

Şehir

: ................................................................. Vergi Dairesi: .............................................. Vergi No: ..........................................

** Kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.
** Kongre merkezi ve bilimsel toplantılara katılım için konuşmacı, uzman, asistan, hemşire, firma temsilcisi ve refakatçilerin kayıt
yaptırması gerekmektedir.
** Kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, bildiri ve program kitabı, katılım sertifikası, toplantı çantası ve yaka kartı dahildir.
** Kongre acentesi tarafından konaklama işlemi yapılmayan ve sadece kayıt yaptıran katılımcıların 1-5 Ekim 2019 tarihleri arasında kongre
merkezine giriş yapabilmeleri ve 09:00-18:00 saatleri arasında otel konsepti doğrultusundaki hizmetlerden yararlanabilmeleri için kayıt
ücretlerine ek olarak 4 günlük paket 1.750 TL + KDV dış katılım bedeli ödemesi gerekmektedir.

** Kongre acentesi tarafından konaklama işlemi yapılmayan ve sadece kayıt yaptıran katılımcıların 1-5 Ekim 2019 tarihleri arasında kongre
merkezine giriş yapabilmeleri ve 09:00-18:00 saatleri arasında otel konsepti doğrultusundaki hizmetlerden yararlanabilmeleri için kayıt
ücretlerine ek olarak 4 günlük paket 1.750 TL+ KDV dış katılım bedeli ödemesi gerekmektedir.

Kayıt İptal Şartları:

* Tüm iptal başvurularının Topkon Kongre ve Etkinlik Hizmetleri’ne yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
* 1 Haziran 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç geri ödeme yapılacaktır.
* 1 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılacak olan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

ODA TİPİ
4.975 TL
3.650 TL

** Konaklama ücretlerine KDV ilave edilecektir.
** Yukarıdaki ücretlere 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında 3 gece herşey dahil konaklama, kahve molaları, öğle yemekleri ve akşam
yemekleri dahildir.

ODA TİPİ
6.650 TL
4.900 TL

** Yukarıdaki ücretlere 1-5 Ekim 2019 tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklama, kahve molaları, öğle yemekleri ve akşam
yemekleri dahildir.

Konaklama İptal Şartları:
Tüm iptal başvurularının Topkon Kongre ve Etkinlik Hizmetleri’ne yazılı olarak yapılması gerekmektedir. 1 Haziran 2019 tarihine kadar yapılan
iptallerde, banka havale masrafları hariç geri ödeme yapılacaktır.
1 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılacak olan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

TRANSFER ÜCRETLERİ
ÇIFT YÖN

550 TL

KONGRE TARİHLERİ DIŞINDA (TEK YÖN)

400 TL

Transfer Bilgileri; Transferler özel binek araçları kapsamamakla birlikte, otel - havaalanı arası 2 Ekim tarihinde geliş, 5 Ekim tarihinde
dönüş olmak üzere gerçekleşecektir.
Özel transfer talepleriniz ile ilgili organizasyon sekreteryası ile irtibat kurulması önemle rica olunur.

DIŞ KATILIM
DIŞ KATILIM (4GÜNLÜK PAKET)

1.750 TL

Organizasyon sekretaryası aracılığı ile konaklama almayan ve sekretaryanın sunmuş olduğu kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların 2-5 Ekim
2019 tarihlerinde kongre merkezine giriş yapabilmeleri ve belirtilen günlerde 09:00 - 18:00 saatleri arasında otel konsepti dahilinde hizmetlerden
faydalanabilmeleri için kongre kayıt ücretlerine ek olarak DIŞ KATILIMCI ÜCRETİ ödemeleri gerekmektedir. Bu tutarı ödemeyen katılımcıların kongre
merkezine girişi sağlanamayacaktır.
*Kredi kartı ile ödemelerde %3,5 servis bedeli uygulanmaktadır.

Kart Sahibinin Adı

: ......................................................................................................................

Son Kullanma Tarihi

:

Kredi Kartı No

:

Toplam Tutar

: ............................................................. İmza: ..............................................

/

Güvenlik Kodu:

HESAP İSMİ
BANKA İSMİ
ŞUBE ADI
ŞUBE KODU
TL IBAN NO
TL HESAP NO
SWIFT KODU

: TOPKON TURİSTİK HİZ. YATİNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.
: İŞ BANKASI
: KADIKÖY RIHTIM TİCARİ ŞUBESİ
1394
: TR76 0006 4000 0011 3940 0081 76
: 0008176
: ISBKTRIS

* Yukarıda belirtilen tutarın kartımdan çekilmesine onay veriyorum.

Kongre Organizasyonu - Topkon Kongre ve Etkinlik Hizmetleri
Zühtüpaşa Mah. Rıfatbey sok. No:24 Kalamış, Kadıköy-İstanbul Tel: 0216 330 90 20 Faks: 0216 330 90 05
E-posta: cocukacilyogunbakim2019@topkon.com Web: www.cocukacilyogunbakim2019.org

