Szálláshelyek:
Centrál Hotel****, Nyíregyháza
Lugas Hotel****, Nyíregyháza
Hotel Pagony****, Nyíregyháza
Aventinus Hotel****, Nyíregyháza-Sóstó
Hotel Continent****, Nyíregyháza-Sóstó
Hotel Fürdőház***, Nyíregyháza-Sóstó
Palermo Panzió, Nyíregyháza
Hotel Sandra Ifjúsági Szálló, Nyíregyháza-Sóstó

Számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételét
követő 8 napon belül fogadunk el. Ennek feltétele az indokot
tartalmazó kísérőlevél elküldése.
Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség!

A szálláshelyekről részletes leírást talál a vándorgyűlés
weboldalán.

Lemondási feltételek:
A regisztrációkor megjelölt szolgáltatásokat megrendeljük,
ezért lemondást kizárólag írásban (levél, fax, e-mail) fogadunk el!

,

gy

há

za

M i h á l y Ku l t
ur
ál

Rendezvényszervező iroda:
„Club Service” Kft.
Telefon: 52/522-222, Fax: 52/522-223
Email: endoszkop2015@clubservice.hu
Web: www.clubservice.hu

t

Az elektronikus számlát a szervezőiroda a megadott e-mail
címre küldi el.

Szeretettel várjuk Nyíregyházán!
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A Club Service Kft. papír formátumú számlákat abban
az esetben állít ki, amennyiben a megrendelő ezt az
igényét a regisztráció során jelzi a szervezőirodának.

Endoszkópos Szekciójának
2015. évi Vándorgyűlése
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Számlázás:
A jelentkezéskor megjelölt díjról és szolgáltatásokról a szervezőiroda elektronikus számlát állít ki a jelentkező által
megadott számlázási címre.

Szállás megrendelését 2015. augusztus 21-ig, regisztrációra vonatkozó megrendelését 2015. szeptember 4-ig
mondhatja le térítésmentesen.
A megadott időpontok utáni lemondás esetén a megrendelt
szolgáltatások díját teljes mértékben meg kell fizetni (a kötbéres szerződések miatt), függetlenül attól, hogy a díj addig
befizetésre került-e.
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Parkolás:
A vándorgyűlés helyszínétől 150 méterre, egy elkerített parkoló áll a vendégek rendelkezésére.
A szállodák parkolóiban térítésmentesen parkolhatnak a
résztvevők.

Jelentkezése akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások költségei – a rendezvényt megelőzően – beérkeznek a szervezőiroda bankszámlájára.

Nyíre

Szállásfoglalás:
A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék
be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. augusztus 21-ig
beérkezett megrendelés esetén tudjuk garantáltan biztosítani.
Kétágyas elhelyezés esetén, kérjük a szobatárs nevét – a vele
történt előzetes egyeztetést követően – feltüntetni. (Kétágyas szoba csak két fő részére igényelhető.) A szállásigényeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében tudjuk
kielégíteni! A „Club Service” Kft. részletes visszaigazolást
küld Önnek a megrendelt szolgáltatásokról.

A Magyar Gasztroenterológiai
Társaság

20

15
.

.
19
–
18
sze
ptember

Első értesítő

Kedves Kollégák! Tisztelt Szakmai Partnerek!

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar
Gasztroenterológiai Társaság vezetősége Nyíregyházát választotta a 2015. évi Endoszkópos Szekció Vándorgyűlésének helyszínéül. Úgy gondoljuk, hogy ez a döntés elismerése annak a
több évtizedes endoszkópos munkának, illetve az utóbbi években az operatív endoszkópia terén bekövetkezett fejlődésnek,
ami a nyíregyházi gasztroenterológiát jellemzi és országosan is
ismert, reményeink szerint elismert centrummá teszi.
A Vándorgyűlés fő témáinak kiválasztása nem könnyű feladat,
hiszen évente számos kongresszus, továbbképzés foglalkozik a legfontosabb és legérdekesebb endoszkópos témákkal.
Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az általunk választottak – mint az operatív endoszkópia, benignus és malignus
gasztrointesztinális kórképekben, az antikoagulált betegek
endoszkópiája, az antibiotikum kezelés kérdése, illetve az endoszkópos képzés jövője, licenszvizsgák – széles érdeklődésre
tartanak majd számot.
A Szervező Bizottság bízik abban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a rendezvény iránt nagy lesz az érdeklődés és sokan
gondolják úgy, hogy érdemes meglátogatni Nyíregyházát, az
Északkelet-magyarországi Régió egyik legdinamikusabban fejlődő városát.
Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Szegedi László
osztályvezető főorvos
Sz.Sz.B. Megyei Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza

Kérjük a kollégákat, hogy minél nagyobb számban jelentsenek
be a megadott témákhoz kapcsolódó prezentációkat.

A prezentációk bejelentési és beküldési határideje:
2015. augusztus 14.

Részvételi
kategóriák

Absztraktok elfogadásának visszaigazolása:
2015. augusztus 31.

Orvos

On-line előadás bejelentés:
Az előadásokat on-line módon kérjük bejelenteni a rendezvény weboldalán az „Előadás bejelentés” címszó alatt vagy az
absztraktendoszkop2015@clubservice.hu címen.

Orvostanhallgató/ hivatását
nem gyakorló
nyugdíjas

Szakdolgozó

Kiállító

Kedvezményes
részvételi díj
július 31-ig
(bruttó)
12 000 Ft
10 000 Ft

Részvételi díj
július 31. után
(bruttó)
17 000 Ft
15 000 Ft

DÍJMENTES
15 000 Ft

20 000 Ft

Akkreditáció:
A rendezvény kongresszusként lesz akkreditálva, az akkreditáció folyamatban van.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a részvételi díjak bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t, melynek mértéke 27%.

Vándorgyűlés helyszíne:
Váci Mihály Kulturális Központ
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
GPS-koordináták: N47 45.890′ E18 57.225′

A részvételi díjak béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatásokat tartalmaznak, melyek után az
adók megfizetése – minden gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terheli.

A vándorgyűlés internetes elérhetőségei:
www.gastroenter.hu
www.clubservice.hu/Aktuális rendezvények
www.endoszkopos-szekcio.hu

A részvételi díj tartalmazza a szakmai programokon és
a kiállításon való részvétel, a programfüzet, a kongres�szusi táska és a frissítők költségét.

Jelentkezés módja:
A megadott honlapokról on-line.

A vándorgyűlés fő témái:
»» Endoszkópos palliáció inoperabilis gasztrointesztinális
daganatok esetén, különös tekintettel a különböző típusú
öntágulós fémsztentek alkalmazására nyelőcső, gyomorkimenet, vékonybél, vastagbél, epeutak területén
»» Benignus szűkületek kezelése és endoszkópia alterált anatómiai viszonyokban
»» Endoszkópos beavatkozások antikoagulált és aggregáció
gátlásban részesülő betegeknél, valamint az antibiotikus terápia kérdése endoszkópos beavatkozások vonatkozásában
»» Endoszkópos képzés, oktatás, licenszvizsga

Részvételi díj:

Kedvezményes jelentkezési határidő:
2015. július 31.
Szállásfoglalás: 2015. augusztus 21.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 4.

Étkezés:
Ebédlehetőséget szervezetten a vándorgyűlés helyszínén biztosítunk a regisztrált résztvevők részére, előzetes megrendelés alapján, a végleges programban feltüntetett időpontban.
Helyszíni ebédrendeléseket csak korlátozott számban tudunk
elfogadni.
Ebéd költsége: bruttó 4 000 Ft/fő/ebéd
Kísérő program: 		
2015. szeptember 18., péntek, 19.30 óra
Vacsora a Sóstói Skanzenben
A vacsorát a részvételi díj nem tartalmazza, költsége:
bruttó 7 500 Ft/fő

