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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

A regisztrált résztvevők részvételi díja 
tartalmazza:
•  Részvételt a szakmai programon
•  Az akkreditációs pontokat
•  A kiállítás megtekintésének jogát
•  Programfüzetet
•   Kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, 

tollat
•  Kávészüneteket 3 napra
•  Vacsorát március 19-20-án

Céges regisztráció tartalmazza:
•  Részvételt a szakmai programon
•  Programfüzetet
•  Kávészüneteket 3 napra
•  Vacsorát március 19-20-án

Napijegy tartalmazza:
•   Részvételt az adott napi szakmai prog-

ramon
•  Kiállítás megtekintésének jogát

EBÉD
Március 19-20-21-én a továbbképzés 
helyszínén, a Hotel Lycium Éttermében. 
Díja: 5 400 Ft/ebéd (5 143 Ft + ÁFA)

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
A megrendelések elfogadása beérkezé-
sük sorrendjében történik. Ha az Ön 
által bejelölt hotelben már nincs szabad 
szoba, akkor hasonló kategóriájú hotel-
ben biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel 
pontos nevét és címét a visszaigazolás-

FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, a szállás, és az ebédek 
díja a számlán, ill. a visszaigazolásban 
megadott időpontig fi zetendő.

VISSZAIGAZOLÁS 
ÉS SZÁMLÁZÁS
A szervező iroda a beérkezett jelentke-
zést visszaigazolja, és a lapon megjelöl-
tek alapján megküldi a közvetlen uta-
láshoz szükséges bankszámlaszámot és 
feltüntetendő megjegyzést, vagy az elő-
zetesen megadott címre elküldi az átuta-
lási számlát.
Ha költségeit részben vagy egészben a 
munkahely vagy szponzor fi zeti, kérjük 
hogy pontosan jelölje meg jelentkezési/
megrendelő lapján a számlázási nevet és 
címet, és a költségvállaló cégszerű aláírá-
sával küldje vissza a szervező irodának.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI
FELTÉTELEK
Szállásdíja 2019. december 13. előtti
módosítás, lemondás esetén teljes ösz-
szegben visszautalásra kerül, 4.000 Ft
+Áfa adminisztrációs díj levonásával. 
Ezen időpont után a szálláslemondást 
nem tudjuk elfogadni, a befi zetett díjat 
nem áll módunkban visszafi zetni.
A részvételi díjat és az ebédek díját 
2020. január 19-ig történt lemondás ese-
tén fi zetjük vissza, számlánként 4.000 Ft
+Áfa adminisztrációs díj levonásával.
Számlamódosítási díj: 4.000 Ft + Áfa.
A rendezvényt követően kizárólag a 
számla formai módosítása lehetséges.
A kiszámlázott és írásban le nem mon-
dott szolgáltatások díját a megrendelő 
köteles megtéríteni, még akkor is, ha 
azokat nem vette igénybe!

KÖZVETÍTETT
SZOLGÁLTATÁSOK
Szervezőirodánk a hotel, szálláshely szol-
gáltatásokat és az étkezéseket, vendéglá-
tó szolgáltatásokat változatlan formában 
közvetíti megrendelői felé. A lemondási- 
és kötbér feltételeket a szolgáltatók fel-
tételeihez igazítva alakítjuk ki.

A részvételi díjak (kivéve napi díj) 21 000 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet 
a számlán feltüntetünk.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEK
Az értesítőben feltüntetett információk 
mellett a honlapon megtalálható Adatke-
zelési tájékoztatóban és Általános szerző-
dési feltételekben foglaltak az irányadóak.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB 
BIZTOSÍTÁS 
A vándorgyűlés közzétett részvételi és 
egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, 
betegség-, poggyász- és felelősségbizto-
sítási díjat. Így baleset, betegség és vala-
mely káresemény bekövetkezése esetén a 
szervezőknek nem áll módjukban semmi-
lyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME
Főszervező:
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
DE ÁOK Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu

Szakdolgozó tudományos program 
főszervező:
Dr. (jur.) Domján Andrea
DE ÁOK Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: 52/255-091
E-mail: domjan.andrea@gmail.com

A SZERVEZŐ IRODA CÍME
(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók, 
szállásügyek, szakmai kiállítás)

CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező 
Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax: 62/450-014
E-mail: info@congress-service.hu
Web: http://congress-service.hu

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENT-
KEZÉS AZ INTERNETEN
http://congress-service.hu/rendezveny/
drop2020

2020. január 5-ig 2020. január 6-tól

Normál regisztráció 45 000 Ft (35 433 Ft + ÁFA) 50 000 Ft (39 370 Ft + ÁFA)

Nyugdíjasok, szakorvosjelöltek, 
rezidensek 35 000 Ft (27 559 Ft + ÁFA) 40 000 Ft (31 496 Ft + ÁFA)

PhD hallgatók, szakdolgozók 30 000 Ft (23 622 Ft + ÁFA) 35 000 Ft (27 559 Ft + ÁFA)

Cégképviselők 35 000 Ft (27 559 Ft + ÁFA) 40 000 Ft (31 496 Ft + ÁFA)

Napijegy 20 000 Ft (15 748 Ft + ÁFA) 22 000 Ft (17 323 Ft + ÁFA)

ban küldjük meg. A megrendelt szállás a 
számlán megadott időpontig, előzetesen 
fi zetendő. A megrendelt, de le nem mon-
dott szállás díját – igénybevételtől füg-
getlenül – ki kell fi zetni.

Szállásfoglalási és befi zetési határ-
idő: 2020. január 19.

A határidő lejárta után is lehet szállást 
foglalni, viszont azokat azonnal véglege-
sítjük, visszamondani nem lehetséges.

SZÁLLÁSDÍJAK
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelöl-
nek, tartalmazzák a reggelit és az adókat 
(ÁFA, IFA).

1 ágyas 2 ágyas

Hotel Lycium**** 25 800 Ft 29 800 Ft 

Hotel Divinus***** superior 31 500 Ft 35 500 Ft 

Hotel Aquaticum**** 32 100 Ft 37 700 Ft 

Hotel Centrum*** superior 24 500 Ft 29 600 Ft 

Hotel Óbester**** 24 500 Ft 29 700 Ft 

Hotel Aranybika*** 20 000 Ft 22 900 Ft 

Malom Hotel**** 23 400 Ft 28 600 Ft 

Platán Hotel**** 15 600 Ft 25 600 Ft 

A feltüntetett szobaárak 5% ÁFA-t tartalmaz-
nak, és 2020. január 1. utáni számlázás esetén 
érvényesek. Amennyiben a számla korábban ke-
rül kiállításra, a nettó szobaárra 18% ÁFA kerül.



KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Kolléganők és Kollégák, 
kedves Barátaim!

Immáron 12 éve, hogy a bőrgyógyászok-
kal és szemészekkel megrendeztük az első 
DROP interdiszciplináris konferenciát. 
Ezzel egy Debrecenhez kötődő, de orszá-
gos, igen sikeres konferenciasorozatot 
indítottunk el. Az első DROP-ot követte 
a második a gasztroenterológusokkal, 
hematológusokkal és onkológusokkal, 
2010-ben a harmadik, mely a vascularis 
immunológiát és reumatológiát tekin-
tette át, 2011-ben a DROP4, melynek a 
reumatológia és infekciók volt a témája, 
2013-ban a DROP5, ahol anyagcsere, en-
dokrin betegségek és pulmonologia volt 
a téma, 2016-ban a DROP6 a neurológia, 
pszichiátria és idegsebészet témakör-
ben, végül 2018-ban a DROP7 az ortopé-
dia, traumatológia, geriátria és sportor-
voslás határterületeinek tárgyalásával. 
A továbbiakban is kétévente tervezzük az 
interdiszciplináris fórum megrendezését. 
Bőven van még téma a tarsolyunkban, de 
lassan a korábban tárgyalt témákat is újra 
elő kell majd venni. A DROP konferenciá-
kon általában 45-50 előadás hangzott el, 

és a résztvevők száma mindig elérte a 300-
500-at. Ezzel a DROP az egyik legnagyobb 
hazai konferenciasorozattá nőtte ki magát. 
Mindez elsősorban nem a szervezők érde-
me, hanem az érdeklődő résztvevőké és az 
előadóké, akik mindig a maximális színvo-
nalon adták át az újabb és újabb ismerete-
ket a hallgatóságnak.

Amellett, hogy nagyon szeretjük ezt a ren-
dezvényt, az sem mellékes, hogy, amint azt 
a kedves Kollégák visszajelzései is meg-
erősítették, továbbra is szükség van erre 
a 2007-ben úttörőnek számító vállalkozás-
ra, amely a medicina egyéb területeit még 
közelebb hozza a reumatológusokhoz és 
egymáshoz. Ezért 2020. március 19-21. 
között a megszokott helyen, a debreceni 
Kölcsey Központban kerül megrendezésre 
a DROP8, melynek fő témái ezúttal, ABC 
sorrendben, a fogászat, fül-orr-gégészet, 
gyermekgyógyászat, intenzív terápia, re-
habilitáció, ritka betegségek, sürgősségi 
orvoslás, szájsebészet és az urológia.

Várhatóan kiváló összefoglaló előadá-
sok keretében szó lesz a periodontitis, 
temporomandibularis arthritis, fogásza-
ti, fül-orr-gégészeti és urológiai gócok, 
Sjögren szindróma, állkapocsnecrosis, 

szisztémás vasculitisek, otosclerosis, 
vesekövesség, paraneoplasiák, ritka 
arthritisek, gyermekgyógyászati kórké-
pek, a rehabilitáció aktualitásai, ritka 
betegségek, sürgősségi és intenzív terápi-
át igénylő reumatológiai és immunológiai 
állapotok kérdéseiről és még sok minden 
másról…

Az előző DROP-okhoz hasonlóan, az or-
vosi programmal karöltve, egy színvo-
nalas szakdolgozói programot is össze-
állítunk, mely szintén a fenti témákban, 
de szakdolgozói szempontból, gyakorlati 
oldalról közelíti meg a kérdésköröket. 
A két estén pedig, a szakmai programtól 
megfáradva, színes társasági programo-
kon pihenhetik ki magukat. A szakmai 
együttlét és az esti közös feltöltődés bőven 
alkalmat ad majd kapcsolatok ápolására, 
szakmapolitikai kérdések megvitatására, 
barátságok születésére.

Ennek reményében szeretettel várunk 
minden érdeklődőt a DROP8-ra! 

Debrecen, 2019. július 5.

   Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
 főszervező

A DROP8 IDŐPONTJA
2020. március 19-21.

A DROP8 HELYSZÍNE
Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, 
Hunyadi út 1-3.

FŐSZERVEZŐ
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
a kongresszus elnöke

TUDOMÁNYOS ÉS 
SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
Dr. Boda Róbert
Dr. Brúgós Boglárka
Dr. (jur.) Domján Andrea
Dr. Flaskó Tibor
Dr. Jenei Zoltán
Dr. Káposzta Rita
Dr. Kerekes György
Prof. Dr. Márton Ildikó
Prof. Dr. Pfl iegler György
Dr. Rezes Szilárd
Prof. Dr. Szabó Zoltán
Dr. Szamosi Szilvia
Dr. Szilvássy Judit
Prof. Dr. Szűcs Gabriella
Dr. Tar Ildikó
Prof. Dr. Veres Gábor

AKKREDITÁCIÓ
A DROP8 az alábbi szakterületekre akk-
reditált, szabadon választott továbbképző 
rendezvény: reumatológia, fi zioterápia, 
allergológia és klinikai immunológia, 
andrológia, audiológia, aneszteziológia 
és intenzív terápia, belgyógyászat, cse-
csemő- és gyermekgyógyászat, fog- 
és szájbetegségek, foniátria, fül-orr-
gégegyógyászat, fi zikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás, háziorvostan, 
intenzív terápia, konzerváló fogászat, 
mozgásszervi rehabilitáció, oxyologia, 
parodontologia, radiológia, sürgősségi 
orvostan, szájsebészet, urológia vala-
mint szakdolgozók. Az akkreditálás és a 
kreditpontok értékének meghatározása 
folyamatban van, a várható pontérték 50.

REGISZTRÁCIÓ
A továbbképzésre való jelentkezés elektro-
nikus úton történik a rendezvény honlap-
járól: 
http://congress-service.hu/rendezveny/
drop2020
Lehetőség van jelentkezésre a szervező 
iroda által küldött jelentkezési lap kitöl-
tésével és visszaküldésével is.
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