
JELENTKEZÉSI LAP 

a XXIX. Báthory Napok XXVII. Orvostovábbképzőjére 
2021. szept. 24–26. okt. 8–10. 

 
A rendezvény időpontja: 2021. október 8. – október 10. 
A rendezvény helye: Zilah, Vigadó (Cladirea Transilvania), Wesselényi tér (P-ţa Iuliu Maniu) 5–7. 

 

A jelentkezési lap online is kitölthető: https://forms.gle/j6sME27Rrzk8ijrU8  

 

Név: ……………………………………………………………… Telefon:………………………… E-mail: ………………………………  
 
Kísérő neve .…………………………………………………………………. 
 
A tudományos ülés (orvostovábbképző) részvételi díja 150 RON, ami magába foglalja a konferencia 
mappáját, kitűzőt, a péntek esti vacsorát, szombati ebédet, a társasági programokat (idegenvezetést Zilahon, 
orgonakoncert), a kávét, pogácsát és üdítőt a szünetben.   
A kísérő részvételi díja 100 RON  
 
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 29. Ez után a dátum után a részvételi díj 180 RON, kísérőnek 
130RON 
 
ÉTKEZÉS 
– október 8., péntek – vacsora a Griff szálló éttermében – benne van a részvételi díjban 
– október 9., szombat – ebéd – büféebéd a konferencia helyszínén – benne van a részvételi díjban 
 – vacsora a Griff szálló éttermében. Ára 60 RON   igen / nem 
Az étkezés ellenértéke a regisztráció alkalmával fizetendő. Étkezést szombat estére csak annak tudunk 
biztosítani, aki bejelöli étkezési igényét a jelentkezési lapon és legalább 30 RON előleget fizet. 
 
Fizetés módja: bankátutalással, postai utalvánnyal – Fundatia Báthory István, Raiffeisen Bank S.A. 
Filiala Simleu Silvaniei. Cod Iban: RO89 RZBR 0000 0600 0199 4178 – lej A bankátutalásnál kérjük 
megjelölni: „Taxa de participare conferinta”. A részvételi díj, a kísérő részvételi díja, és az esetleges étkezési 
előleg egyszerre is befizethető. Az átutalási szelvény fénymásolatát, valamint a jelentkezési lapot kérjük 
átküldeni e-mail-en, vagy postai úton a lenti címre, valamint az átutalási szelvényt megőrizni és a 
rendezvényre elhozni.   
Lemondási feltételek: határidő 2021. október 5., ebben az esetben a befizetett összeg (részvételi-, és 
étkezési előleg) 70%-át október 31-ig visszafizetjük a lemondó által kért módon. Ha a rendezvény a 
járványügyi helyzet miatt nem tartható meg, akkor a befizetett összeg 95%-át november 25-ig visszafizetjük. 
A jelentkezési lapot kérjük átküldeni e-mail-en, vagy postai úton a lenti címre, ha nem az elektronikus 

jelentkezés lapot töltötte ki.  
    
A gyors információcsere érdekében, megkérnék mindenkit, aki eddig nem kapott e-mailen levelet 
tőlem a MET programjairól, hogy jelentkezzen be e-mail címével a szemandr@yahoo.com címen.  
 
Köszönettel: Széman Péter.  
 
 
 

…………………………………………… ………………………………………… 
Dátum Aláírás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
További információ kérhető és a jelentkezési lap 2021. szeptember 29-ig visszaküldendő: 

Dr. Széman Péter – Báthory István Alapítvány elnöke. 
RO – 455300 Şimleu Silvaniei – Szilágysomlyó, str. Gh. Lazăr L20/14. 

 Telefon: Mobil: (00-4) 0745-845-416, E-mail: szemandr@yahoo.com 

 


