JELENTKEZÉSI LAP

a XXX. Báthory Napok – XXVIII. Orvostovábbképzőjére
2022. szept. 22–25.
2022. szept. 30 – okt. 2.
A rendezvény időpontja: 2022. szeptember 30. – október 2.
A rendezvény helyszíne: Kolozsvár, Babeş–Bolyai (Ferenc József) Tudományegyetem, M. Kogălniceanu
(Farkas) u. 1. szám
Amennyiben teheti, munkánk megkönnyítése és környezetünk védelme érdekében elektronikus
úton jelentkezzen, a következő címen: https://forms.gle/SxdWvns7uGmzLmEC9
Név: …………………………………………………………………………………………………… Telefon: …………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………
A tudományos ülés (orvostovábbképző) részvételi díja 200 RON (40 €), ami magába foglalja a konferencia
mappáját, kitűzőt, a péntek esti vacsorát, szombati ebédet, szombati zenés vacsorát, az egyetem bemutatását,
idegenvezetést és orgonakoncertet Kolozsváron, valamint a kávét, pogácsát és üdítőt a szünetben.
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 18. Ez után a dátum után a részvételi díj 225 RON
(45 €).

A konferenciára a szállásfoglalást mindenki egyénileg végzi, kivéve az előadókat.
ÉTKEZÉS

– szeptember 30., péntek
– október 1., szombat

– vacsora a kolozsvári Reformtus Kollégium étkezdéjében
– ebéd – büféebéd a konferencia helyszínén
– zenés vacsora az Egyetemiek Háza (Akadémia Kollégium) vendéglőjében,
E. de Martonne (Színház) u. 1. szám / M. Kogălniceanu (Farkas) u. 5. szám

Fizetés módja: a részvételi díj a helyszínen fizethető a regisztráció alkalmával, vagy bankátutalással, postai
utalvánnyal – Fundatia Báthori István, Raiffeisen Bank S.A. Filiala Simleu Silvaniei. Iban: RO69 RZBR 0000
0600 1041 4526 – bármilyen valutában. A bankátutalásnál kérjük megjelölni: „Contribuție la programul de
Reciclare medicala din cadrul Zilelor Bathory”. Az átutalási szelvény fénymásolatát, valamint a jelentkezési
lapot kérjük átküldeni e-mail-en, WhatsApp-on vagy postai úton a lenti elérhetőségek valamelyikére,
valamint az átutalási szelvényt megőrizni és a rendezvényre elhozni.
A befizetésre - kérek számlát, nyugtát
- nem kérek számlát, nyugtát
(a nem kívánt rész kihúzandó)
A részvételre jelentkezők, de a továbbképzőn meg nem jelenők (lemondás hiányában) becsületbeli
hozzájárulása a program kiadásaihoz: 50 RON (10 €; az előre befizetett díjból a fennmaradó összeget
október folyamán visszafizetjük).
A jelentkezési lapot kérjük átküldeni e-mail-en, vagy postai úton a lenti címre.
……………………………………………
Dátum

…………………………………………
Aláírás

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Köszönettel: Széman Péter

További információ kérhető és a jelentkezési lap 2022. szeptember 18-ig visszaküldendő:

Dr. Széman Péter – Báthory István Alapítvány
leköszönő elnöke.
RO – 455300 Şimleu Silvaniei – Szilágysomlyó, str.
Gh. Lazăr L20/14.
* – szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát

Mobil: (004)0745-845-416
E-mail: szemandr@yahoo.com

