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A SZIMPÓZIUM FŐ TÉMÁJA
Differenciáldiagnosztikai nehézségek, tévedési lehetőségek a gyermekradiológiában

ABSZTRAKT INFORMÁCIÓK
Az absztraktot a formai követelmények betartásával, kizárólag elektronikusan, az online regisztrációs rendszeren keresztül lehet beadni.
Az összefoglaló előadások prezentálóinak nem kell absztraktot
beküldeni
Az előadások időtartama 7+3 perc, a referátumok időtartama 30 perc.
Az absztraktok formai követelményeit az alábbi, letölthető minta
tartalmazza.

TÉMAKÖRÖK
Musculosceletalis ultrahang vizsgálatok
Ultrahang kontrasztanyagos vizsgálatok gyermekkorban (CEUS)
Mellkasi képalkotó vizsgálatok
Hasi képalkotó vizsgálatok
Neuroradiológia csecsemő és gyermekkorban
Egyéb, „varia”

FONTOS HATÁRIDŐK
Absztrakt leadási határidő:.............................................................. 2022. május 15.
Absztrakt bírálati határidő:.............................................................. 2022. május 31.
Fizetési határidő (early bird):........................................................... 2022. június 15.
Regisztrációs rendszer lezárása:...........................................2022. augusztus 8.
Lemondási határidő:................................................................. 2022. augusztus 22.

REGISZTRÁCIÓ
Jelentkezni és absztraktot feltölteni az alábbi linken található online regisztrációs rendszeren keresztül
lehetséges. https://e-conf.com/gyermekrad2022/registration/
Az „Új felhasználó” ikonra kattintva töltse ki a személyes adatokat tartalmazó űrlapot.
Miután jóváhagyta az űrlapot, a rendszer küld Önnek egy linket tartalmazó e-mail. A linkre kattintva tudja
megerősíteni regisztrációs szándékát, és beállítani jelszavát.
Ezután folytassa a regisztrációját a további űrlapok (Absztrakt, Regisztrációs díj, Programok, Számlázás)
kitöltésével.
A szolgáltatási díjak számlázására és bankkártyával történő kiegyenlítésére szintén a regisztrációs rendszeren
keresztül van lehetőség. Banki átutalással történő fizetés is választható.
A számlázási adatok megadása után lehetőség van „Proforma számla” (díjbekérő) letöltésére, mely alapján
a banki átutalás elindítható. Az összeg beérkezése után készítjük és küldjük el az előlegszámlát a regisztrációkor megadott email címére.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

		
A szimpóziumot jelenléti formában tartjuk meg. Abban az esetben, ha a hatályos jogszabályok nem teszik
lehetővé jelenléti rendezvény megtartását, akkor Zoom program segítségével, online felületen valósítjuk
meg. Ebben az esetben a befizetett részvételi díj összege változatlan marad. A díjban foglalt vendéglátás
összegét az így alkalmazandó informatikai szolgáltatás költségeire fordítjuk.
						
2022. június 15-ig			
2022. június 15. után
Részvételi díj – MRT tag				50 000 Ft				60 000 Ft
Részvételi díj – nem MRT tag 			60 000 Ft				70 000 Ft
A részvételi díj tartalma:
A tudományos programon és a szakmai kiállításon
való részvétel a szimpózium teljes ideje alatt
Programfüzet pdf formátumban
Absztraktkiadvány pdf formátumban

FAKULTATÍV PROGRAMOK

FIZETÉS MÓDJA

Szeptember 8., csütörtök

1

Orgonakoncert és nyitófogadás
Pécsi Bazilika és Pécsi
Püspökség Magtár
Látogatóközpont étterme
Díj: 15 000 Ft
Szeptember 9., péntek
Gálavacsora
PTE Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet Szentmiklós
dűlői rendezvényterme
Díj: 23 000 Ft

Kávészünetek
Sajt- és borkóstoló a poszterszekció alatt
Ebéd 2 alkalommal
Áfa

Bankkártyával az online regisztrációs rendszerben

2 Banki átutalással
Bankszámla tulajdonos: JuridEco Zrt.
Bankszámlaszám: 11731018-21460430 (OTP Bank)
A közlemény rovatban kérjük, tűntesse fel a résztvevő nevétés
„GyermekRad2022”.

Fontos! Kérjük, hogy a számlázási adatokat a regisztráció során
pontosan adják meg, mert utólagos számlamódosításra nincsen
lehetőség!
Tájékoztatjuk, hogy a részvételi díjban foglalt vendéglátás természetbeni juttatásnak minősül, amely után fizetendő adó a részvételi
díjat fizető felet terheli. A számlán a vendéglátás összege közvetített
szolgáltatásként, külön sorban kerül feltűntetésre.

A programokra a regisztrációs rendszeren keresztül lehet jelentkezni.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Lemondására kizárólag írásban (gyermekrad2022@jurideco.pte.hu) van lehetőség az alábbiak szerint:
2022. augusztus 22-ig történő lemondás esetén a befizetett díjakat 20% adminisztrációs díj levonásával
utaljuk vissza.
2022. augusztus 22. után történő lemondás esetén a befizetett díjakat visszatéríteni nem áll módunkban.
Regisztrációt, fakultatív programra történő jelentkezést és módosításokat legkésőbb 2022. augusztus 8-ig
fogadunk el. Ezután módosításra nincsen lehetőség.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy elegendő jelentkezés hiányában, vagy a megrendezést akadályozó
körülmények miatt (pl. hatályos jogszabályok) a teljes rendezvényt lemondják A rendezvény lemondása esetén
a szervezők tájékoztatást adnak a regisztrált résztvevőknek, és a befizetett részvételi díjakat visszatérítik.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Kérjük, hogy szállását az Ön által választott szálláshelyen egyénileg, közvetlenül a szállodánál foglalja és fizesse!
A rendezvény helyszínéhez közeli szálláslehetőségek:
Palatinus Grand Hotel***
7624 Pécs, Király u. 5.
palatinusgrandhotel.hu

Hotel Szinbád***
7624 Pécs, Klimó György u. 9.
www.szinbadhotel.hu

Hotel Árkádia****
7621 Pécs, Hunyadi út 1.
www.hotelarkadiapecs.hu

Hotel Barbakán***
7624 Pécs, Bartók Béla út 10.
www.barbakanhotel.hu

Corso Hotel****
7626 Pécs, Koller u. 8.
corso.accenthotels.com/hu

