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A kongresszus szervezõje:

New Congress Hungary Kft.
A szervezõ: Csonkáné Czibolya Éva ügyvezetõ
MNET Szervezõ Iroda, 3014 Hort, Határ út 18.

Tel./fax: 37 378 539 üzenetrögzítõ
Mobil: 20 227 7106

E-mail: info@newcongress.hu, nch@newcongress.hu
Honlap: www.newcongress.hu

Amennyiben Ön már regisztrált a Kongresszusra,

természetesen még egyszer nem kell bejelentkeznie!

A vonalkódos visszaigazoló lapját kérjük, hozza magával a regisztráláshoz! Köszönjük!

Helyszínen vásárolható étkezési jegyek:

Fõszervezõ, szakmai információ:

Vacsorajegyek válthatók a helyszínen kísérõk részére:10.000 Ft
Ebédjegyek korlátozott számban igényelhetõk reggel 9.00 óráig,
Regisztráltaknak: 2500 Ft Kísérõknek: 4000 Ft/fõ/alkalom.

Dr. Bacskó György, Dr. Major Tamás
E-mail: bacskogy@kenezykorhaz.hu, majort@dote.hu
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Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim!
Örömmel olvassuk jelentkezéseiteket a Magyar Nõgyógyászok Endoszkópos Társaságának
XIII. Kongresszusára, amit Debrecenben rendezünk meg. A gazdasági recesszió persze
rányomja bélyegét mostanában minden rendezvényre, de a mi kongresszusunk szépen alakul,
ennek valószínûleg az esedékes tisztújító közgyûlés is áll a hátterében. Sok, késlekedésért
mentegetõzõ telefon miatt úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk a kedvezményes
jelentkezési határidõt 2009. augusztus 31-ig. Továbbra is az on-line regisztrációt kérjük
használni, a www.newcongress.hu honlapon keresztül, illetve aki a hagyományos módot
jobban kedveli, részükre mellékeljük a jelentkezési lapokat. Két további jó hírrel is
szolgálhatunk: a kongresszus idejére megjelenik a Nõgyógyászati Endoszkópia könyv új
kiadása is, amihez nagy kedvezménnyel juthatnak a Magyar Nõgyógyászok Endoszkópos
Társaságának tagjai a helyszínen. Új tagok számára belépési nyilatkozatot szintén mellékelünk,
kérjük a belépni szándékozó munkatársaitoknak juttassátok el. További jó hír, hogy az
Vezetõség úgy döntött az elõadással, videóval vagy poszterrel jelentkezõk részvételi díját
25.000 Ft-ra mérsékeli!
Tehát a nyári szabadságos, laza idõszakban se felejtkezzetek el az õszi kongresszusról, várunk
benneteket Debrecenben október 15-17-e között!

Dr. Bacskó György
osztályvezetõ fõorvos
Kenézy Kórház Rendelõintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Szülészeti és Nõgyógyászati
Osztálya

Dr. Major Tamás Ph.D
egyetemi docens
Debreceni Egyetem Orvos és
Egészségtudományi Centrum,
Szülészeti és Nõgyógyászati
Osztálya

Tudományos információ:
A kongresszus akkreditációja folyamatban van, a részvételért 10 kreditpontot, az elõadók
részére elsõ szerzõként ugyancsak 10 kreditpontot írunk jóvá, azaz aktív részvétel esetén 20
kreditpont kapható.
Elõadás bejelentés és regisztráció folyamatosan on-line a www.newcongress.hu honlapon,
illetve a jelentkezést és szállásfoglalást hagyományos módon a mellékelt jelentkezési lapokat
postai úton feladva, vagy faxon elküldve is megteheti. Cím, fax szám lásd lejjebb.
A Kongresszusi regisztrációról információ: Csonkáné Czibolya Éva 20/2277106

Regisztrációs információk:
Kérjük, hogy az elõzetes bejelentkezésre megküldött elõlegbekérõkre, a megadott határidõig
rendezzék a költségeiket. Számlát, csak a befizetést követõen tudjuk kiállítani a jelenleg
hatályban lévõ törvények szerint.

A szeptember 1-e után leadott
szállásokat azonnal véglegesítjük, visszamondani nem lehetséges. Egyéb szállás információk
a honlapon találhatók.
A Kölcsey Központhoz közelebbi

, így kérjük, mihamarabb rendezze a szállásdíját, mert a ki nem egyenlített
szállásfoglalásokat nem tartjuk fenn és csak újbóli bejelentkezéssel kérhetõ a szállásfoglalás.
Helyszínen csak regisztrációs és ebéddíj, és kísérõi szállás és étkezések díja fizethetõ.

A Fõnix Taxi szolgáltatásai kedvezményesen vehetõk igénybe MNET kitûzõ felmutatá-
sával, és a rendezvényre való hivatkozással. Telefon: 52/444-444.
Felelõsség- és egyéb biztosítás: a Kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaz-
nak baleset, betegség, poggyász- és egyéb felelõsségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és
valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezõknek nem áll módjukban semmilyen
felelõsséget vagy kártérítést vállalni.

A kongresszusi elõadásokon való részvételt,
A kongresszusi akkreditációs igazolást,
A kiállítás megtekintésének jogát,
2009. október 16. Esti kulturális programot, melyen a regisztráltak a kedvezményes
vacsorajeggyel vehetnek részt.
2009. október 15-16-17-i ebédekre a regisztrált résztvevõk kedvezményes ebédjeggyel
vehetnek részt.
Programfüzetet, kávéjegyet. Kongresszusi mappát, tollat.
MNET tagoknak a Nõgyógyászati Endoszkópia (új kiadás) igen kedvezményes vásárlási lehetõsége

Szállásfoglalás és befizetési határidõ 2009.augusztus 31.

Hotel Lyciumban már csak korlátozott számban tudunk
szobát biztosítani

Taxi:

A részvételi díj tartalmazza:

MNET-tagok részére
Nem MNET-tagok részére
65 éven felüliek, szakdolgozók részére
Céges képviselõk részére

Elõadással, videofilmmel és poszterrel jelentkezõk részére: 25 000 Ft
35 év alatti MNET és  nem MNET tagok részére: 28 000 Ft
Helyszíni: 33 000 Ft

jelentkezés augusztus 31-ig jelentkezés szeptember 1-tõl helyszíni regisztráció

35 000 Ft
37 000 Ft
15 000 Ft
30 000 Ft

40 000 Ft
42 000 Ft
20 000 Ft
35 000 Ft

43 000 Ft
43 000 Ft
23 000 Ft
38 000 Ft


