A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság V. Kongresszusa

Szeged, 2009. augusztus 27-29.
Általános információk

A kongresszus helyszíne:

SZTE, TTIK, Biológiai épülete /
6726 Szeged, Középfasor 52.

A kongresszus időpontja:

2009. augusztus 27-29.

A regisztrációs iroda nyitva tartása: (a Biológiai épület előcsarnokában)
2009. augusztus 27. csütörtök
2009. augusztus 28. péntek
2009. augusztus 29. szombat

12.00-18.00 óra
08.30-18.30 óra
08.30-12.00 óra között

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30-968-27-25 (mobil, csak aug. 27-28-29-én)
A kongresszus részvételi díjai: (25% ÁFA-val)

teljes részvételi díj
MSZKT tagoknak
egyetemi, PhD hallgatóknak
napijegy (1 napra)
kísérő családtagoknak
meghívott előadóknak

2009. június 30-ig
2009. július 1-től
-----------------------------------------25.000.-Ft
30.000.-Ft
20.000.-Ft
25.000.-Ft
14.000.-Ft
18.000.-Ft
8.000.-Ft
12.000.-Ft
ingyenes

A részvételi díjak tartalmazzák a tudományos programon való részvételt, a kongresszus
programfüzetét, az “Acta Biologica Szediensis” folyóirat absztraktokat tartalmazó számát, a
kávészüneteket, az augusztus 27-i fogadást, valamint az augusztus 28-i halászcsárda-vacsorát.
A kisérő családtagok részvételi díja a kávészüneteket, az augusztus 27-i fogadást, valamint az
augusztus 28-i halászcsárda-vacsorát tartalmazza.
A részvételi díjakból 12.000.-Ft összeg étkezésként kerül feltüntetésre és számlázásra.
Szakmai kiállítás
A rendezvány idején az érdekelt gyártó, forgalmazó cégek, vállalkozások szakmai termékbemutatóra várják a résztvevőket.
Előadások (E01 – E31)
Az előadások időpontját és időtartamát a részletes tudományos program tartalmazza. Kérjük a
szekciók elnökeit és az előadókat, hogy a rendelkezésre álló időt pontosan tartassák, illetve
tartsák be. Az előadásokhoz számítógépes prezentációs lehetőséget (MS Office XP;
PowerPoint) biztosítunk. Kérjük az előadókat, hogy számítógépes adathordozóikat (CD, pendrive) lehetőleg már megérkezéskor, a regisztráció alkalmával adják át a vetítő technikusnak.
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Poszterek (P01 – P20)
A posztereket megérkezés után, augusztus 27-én 12 órától lehet kihelyezni a megfelelő,
poszterszámmal ellátott helyre. A felerősítéshez anyagokat, eszközöket a szervezők
biztosítanak. Kérjük a szerzőket, hogy a poszter-szekció időtartama alatt (2009. augusztus 28.
14.00-15.30) lehetőség szerint tartózkodjanak a munkájukat bemutató poszter mellett. A
poszterek bemutatására 5 perces időtartamban kerül sor. Felkért bírálók javaslata alapján
díjazzuk a legjobb fiatal poszterkészítőt (PhD hallgatót).
A poszter-táblák mérete: szélesség 100 cm, magasság 120 cm (álló forma).
Publikáció
Az előadás- és poszter-összefoglalók a “Acta Biologica Szediensis” folyóirat külön számában
kerülnek publikálásra, melyet a résztvevők a regisztráció alkalmával kapnak kézhez.
Parkolás Szegeden
Szeged belvárosában, illetve a Mars téren és a Nagykörút által határolt területeken csak fizető
parkoló-helyek vannak, melyek (munkanapokon 8-18 óra között) előre megváltott és a
helyszínen érvényesített parkoló jeggyel vehetők igénybe. A parkolási zónákat a táblák színei
jelzik (zöld, sárga, kék). A jegy nélkül parkoló autókról videofelvétel készül és bírságot kell
fizetni. A tiltott helyen vagy jegy nálkül parkoló autókat elszállíthatják. Parkolószelvény
minden élelmiszerboltban, trafikban, újságárusnál vásárolható.
Újszegeden nincs fizető parkolási zóna. A Hotel Tisza Sport parkolója díjmentes, a Novotel
Szállodánál sorompóval lezárt területen 1.500.-Ft/nap áron van parkolási lehetőség, illetve
garázs bérelhető napi 3.100.-Ft/gépkocsi áron.
Parkolójegyet T-Mobile és Pannon előfizetők mobiltelefonról is vásárolhatnak Szegeden,
SMS-ben. Részletes információ a jelzett társaságok honlapján található. A szegedi parkolási
rendszerről az Interneten a http://www.szepark.hu címen lehet részletesen tájékozódni.
Szállás
Az előzetesen megrendelt szállásokat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk; a szobák a
megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe az érkezés napján 14 órától az elutazás
napján 10 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén (csomagok elhelyezésében) a
szállodai porta nyújt segítséget.
Közgyűlés
A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 2009. augusztus 27-én (csütörtök) 17.45-18.30 óra
között közgyűlést tart, melyre minden egyesületi tagot szeretettel vár az MSZKT vezetősége.
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Társasági programok
Fogadás

augusztus 27-én, csütörtökön este 19 órától a rendezvény helyszínén,
a Biológiai épület előcsarnokában (árát a részvételi díj tartalmazza)

Halászcsárda-vacsora augusztus 28-án, pénteken este az Öreg Kőrössy Halászcsárdában
(árát a részvételi díj tartalmazza) A vacsora előtt/után transzfert biztosítunk;
az autóbusz 19.30-kor indul a kongresszus helyszínétől, érinti a Tisza Sport
Hotelt (19.40) és a Novotel Szállodát (19.50) is. Visszaindulás kb. 23 órakor.
Ebéd

augusztus 28-án (előzetes megrendelésre) ebédet szerveztünk a
rendezvény melletti Szegedi Biológiai Központ éttermében
(ára: 2.500.-Ft/fő)

Lemondási-módosítási feltételek
Lemondást kötbérmentesen kizárólag írásban (e-mail üzenet vagy fax) fogadunk el, legkésőbb
2009. július 30-ig. Ezt követően a részvételi díjat már nem áll módunkban visszatéríteni és
felszámítjuk az esetleges kötbéreket is.
Felelősség- és egyéb biztosítás
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-,
poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a
szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.
Pénzügyek - számlázás
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok
szerint tüntetjük fel. Számla - módosítás, új számla kiállítása a rendezvény végéig, legkésőbb
2009. augusztus 29-ig lehetséges, az eredeti számla-példány visszajuttatása mellett. Ezen
időpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni.
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