
JELENTKEZÉSI LAP

titulus: ___________  név:  ___________________________________________________________________________________________

orvosi pecsétszám: ________________________________________________________________________________________________

lakcím: irányítószám: _________ város:  _____________________________________________________________________________

utca, házszám: ____________________________________________________________________________________________________

telefon/mobil: _________________________________ e-mail: ____________________________________________________________

Tagja vagyok a Magyar Bioetikai Társaságnak:  igen   nem 

Érdeklődőként szeretnék részt venni: igen   nem 

Meghívott vendége/előadója vagyok a konferenciának:  igen   nem 

A regisztráció ingyenes. A Jelentkezési lap visszaküldése ajánlott a vendégek, meghívott előadók és az MBT tagjai 
részére is az esetleges program- vagy időpontváltozás időbeni értesítése érdekében. Köszönjük, hogy elküldi 
jelentkezését!

Érdeklődő résztvevő regisztrációs díja: 1000 Ft/nap
Érdeklődő résztvevőként számlaigényem van, az alábbi adatokra kérem a számlát kiállítani:

A Magyar Bioetikai Társaság 2019. évi (29.) Nemzetközi Konferenciája

2019. október 25–26. 
A gyermekvállalás szépségei és nehézségei
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szent II. János Pál Díszterem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28., II. emelet

cégnév:  ___________________________________________________________________________________________________________

székhely címe: irányítószám: ____________ város:  __________________________________________________________________

utca, házszám: _________________________________________________________ adószám:  ________________________________

kapcsolattartó neve: _________________________________________ telefon/mobil:  _____________________________________

e-mail:  ____________________________________________________________________________________________________________

A szolgáltatás fizetési módja: a helyszínen készpénzben vagy előre utalással a Magyar Bioetikai Társaság 
OTP Bank NyRt. által vezetett 11706016-20752620-00000000 számú bankszámlájára. Számlaadás a helyszínen.
Lemondási feltételek: az október 16-ig beérkezett, előre megfizetett regisztrációs díjat, előzetesen a regisztráció 
írásbeli lemondással lehet visszaigényelni legkésőbb 2019. október 17-ig. 

A lemondási feltételt elfogadom, és a jelentkezésemet benyújtom a konferencia szervezés felé. 

Hozzájárulok, hogy adataimat a Magyar Bioetikai Társaság a saját rendezvényein kezelje, használja, a tudományos rendez-
vényekhez értesítést küldjön az e-mail címemre.

 Igen         nem

A fizetési határidőknek megfelelően teljesítem a megrendelésem összegét.

Kelt: ___________________________ 201___. ___________________________ hó ________ nap

__________________________________________________  __________________________________________________
  Megrendelő/fizető neve nyomtatott betűkkel Megrendelő/fizető aláírása

A kitöltött jelentkezési lap e-mailben történő elküldéséhez kattintson ide: 
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