Ulusal
Gastroenteroloji
Haftası

Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya

20 - 25 Kasım 2018

KAYIT FORMU
Adı Soyadı
Kuruluş
Adres
Şehir
E-Posta
Refakatçi 1

: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
: .................................................................................................................................................................................................................................. Ünvan : ...........................................................................................................................................................................................................................
: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
: ................................................................................................................................................................................................................................... T.C. No : ...........................................................................................................................................................................................................................
: .................................................................................................................................................................................................................................... Cep Tel : .........................................................................................................................................................................................................................
: .................................................................................................................................................................................................................................... Refakatçi 2 : .........................................................................................................................................................................................................
1 Mayıs 2018 ve Öncesi

2 Mayıs 2018 ve Sonrası

Uzman

1.000.-TL

1.250.-TL

Asistan

500.-TL

650.-TL

Hemşire

375.-TL

500.-TL

Firma Temsilcisi

750.-TL

900.-TL

· Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine, bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları, kongreye ilişkin dökümanlar dahil, %18 KDV hariçtir.
· Kayıt talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile
kesinlik kazanacaktır.
Dış Katılım Ücreti
Kongrenin tüm konaklama işlemlerinin K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri aracılığı ile yapılması zorunludur. Kongre otellerinde konaklama alınmaması
ya da konaklamanın K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri aracılığıyla yapılmaması durumunda kayıt ücretine 5 günlük paket 400,00.-Euro + KDV dış katılım
bedeli eklenecektir. Dış katılım bedelinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından, ödemenin kayıt ile birlikte
tamamlanmasını önemle rica ederiz. Konaklamayan misafirler için uygulanacak olan dış katılım ücretine, bilimsel oturum günlerinde öğle yemekleri,
kahve molaları, dâhil olup KDV hariçtir.
Dış Katılım Ücreti Nedir?
Her şey dâhil sistemde çalışan otellerde otel konsepti dâhilinde kongre aktiviteleri süresince tüm bar ve restoranlarda yiyecek ve içecek servisleri
ücretsiz sağlanmaktadır. Bu nedenle otele girişlerde kimlik kontrolü yapılmakta ve acente aracılığı ile kongre otellerinde konaklama yapılmaması
durumunda hizmetlerin karşılığı olarak otel tarafından dış katılım ücreti alınmaktadır. Bedelin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş
sağlanamamaktadır.
Dış katılım ücretine kayıt türü ayırmaksızın tüm katılımcı ve firma temsilcileri tabiidir. Ödemenin kongre öncesinde tamamlanması gerekmektedir. Dış
katılım ücretini K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri Hesaplarına ödenmesi gerekmektedir. Dış katılım ücreti 08:00-18:30 saat dilimlerinde geçerli olup kahve
molaları ve öğle yemeklerini kapsamaktadır. Akşam yemekleri ve 18:30 sonrasında ki otelden alınacak hizmetler için 40,00.-Euro + KDV ilave ücret
ödenmesi zorunludur.
İptal Şartları
· Tüm rezervasyon iptallerinin K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri’ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
· 1 Mayıs 2018 tarihine kadar bildirildiği takdirde kayıt ücretlerinin tamamı iade edilecektir.
· 1 Mayıs 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılmayacaktır.
· Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası - TL

Kredi Kartı ile Ödeme
Kredi Kartı Numarası: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __
Son Kullanma Tarihi : __ __ / __ __ Güvenlik Kodu : __ __ __
Kart Sahibi: .........................................................................................................................................................................................

KAİKİ KONGRE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON A.Ş.
İş Bankası Kadıköy Rıhtım Ticari Şubesi
Iban No (TL) : TR33 0006 4000 0011 3940 0146 73
Hesap No (TL) : 14673
Swift
: ISBKTRISXXX

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve toplam ücretin belirtmiş olduğum
kredi kartımdan Kaiki Kongre Yönetimi ve Turizm A.Ş. tarafından tahsil edilmesini
onaylıyorum.
İmza:

Toplam Ücret: ................................................................................ TL
ORGANİZASYON SEKRETARYASI

K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri
Koşuyolu Mh. Ali Nazime Sk. No: 45 Koşuyolu 34718 Kadıköy İstanbul
Telefon: +90 (216) 428 95 51 • Faks: +90 (216) 428 95 91 • E-posta: ugh2018@k2-events.com

Tarih:

