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Main Topics of the conference
Methodical Aspects of Trace Elements
Trace Elements in Air and Water
Trace Elements in Soils
Trace Elements in Plants
Trace Elements in Animals
Trace Elements in Biology and Medicine
Trace Elements in Nanoparticles in Chemistry, Biology and Medicine
Trace Elements in Foods and Feeds
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Venue
Hotel Visegrád *** – Spa and conference hotel
2025 Visegrád, Rév u. 15.
Phone: +36 26 397 034

Preliminary Program
November 15, Thursday
08.00 –
Registration
10.00 – 11.00 Session I.
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 – 13.00 Session II.
13.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Session III.
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 18.00 Session IV.
19.00 –
Welcome reception
November 16, Friday
09.00 – 11.00 Session V.
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 – 13.00 Session VI
13.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Poster session
16.00 – 18.00 Social Program – Guided visit at the Renaissance Royal Palace – with coffee
18.00 – 19.00 Session of the newly established working group
20.00 –
Gala dinner
November 17, Saturday
10.00 – 13.00 Social Program ‐ Knights’ tournament and Royal Feast

Social Porgrams
Visit to the Royal Palace of King Matthias
•
•
•

Guests take 5 minutes walk to the Palace.
Guided tour presents all the stories of the Renaissance King
and the Medieval Ages.
After walking around the Palace, coffee is served for the
guests in the coffee bar of the Museum.

Knights’ tournament and Royal Feast
• Guests are welcomed by fanfare on arrival to the tournament.
• An introduction is told to the visitors about the history of the town and the castle,
while visiting the Solomon's Tower.
• The roof terrace of the tower provides an excellent view of the Danube bend,
welcome drinks are served here (hot wine and tea)
• The performance takes place on the tournament field located next to the tower. A
king and a queen are selected from the guests, they are dressed in robes and
crowned by the knights.
• On the call of the king, the knights march in and show
their targeting and fighting skills with medieval weapons
to the royal couple and their guests. The realistic face‐to‐
face battles recall the courage and spirit of the medieval
knights in an exciting way with a bit of humour.
• At the end of the show, guests have the opporunity to try
some of the weapons with the help of the knights.
• The tournament is followed by a royal feast in Renaissance Restaurant, guests march
to the restaurant (200 meters) led by drummers.

General Information
Important deadlines
Preliminary title of presentation

September 1

Abstract with final title

September 20

Early bird registration

September 25

Full article

October 15

Registration
Registration is possible via the online registration system or by sending the completed
Registration Form by e‐mail, mail or fax to the Conference Secretariat of TEFC 2012.
Online registration will be available from 15 August 2012. http://www.altagra.hu/tefc

Registration fees
Early bird
before and on
25 September, 2012
EUR 70
EUR 18

Participants
Tour

Normal
26 September – 15
October 2012
EUR 90
EUR 18

Late / On site
on and after 16
October, 2012
EUR 110
EUR 18

The registration fee includes
•
•
•
•
•
•
•

attendance to all scientific sessions
conference documentation (final program, book of abstracts & full papers on CD)
coffee and tea during breaks
lunches during conference
welcome reception
gala dinner
VAT

Hotel reservation
Single and double rooms are available at the conference venue.
Single room/night
Double room/night

The accommodation fee includes
• Buffet breakfast
• VAT

EUR 55
EUR 64

Payment process
Letter of Confirmation and Proforma Invoice
You are kindly required not to begin any payment process before receiving an official
confirmation of the registration and hotel booking with title 'Letter of Confirmation and
Proforma Invoice'. Please check this letter of confirmation carefully to confirm that all the
items you have requested are included. Based on this confirmation, you can start the
payment procedure.
Receipt
After having received full payment, the Conference Secretariat will issue an official Receipt.
Payment methods available
• Wire transfer (Payment must be remitted in Euro, free from all bankcharges)
• Credit card (Eurocard/Mastercard, VISA, American Express)
Cancellation policy
All cancellations must be sent to the Conference Secretariat in writing by the deadlines
specified.
Registration and accommodation fee refund will be made after the event as follows:
Cancellation before 25 September, 2012
Cancellation between 26 September and 15 October, 2012
Cancellation on and after 16 October 2012

70% refund
30% refund
no refund

Participants who are unable to attend the conference at the last minute are therefore
advised to encourage another member of their staff to attend in their place.

Contacts
Scientific issues
Dr. Márta Erdélyi Balláné
Szent István University
Faculty of Agriculture
and Environmental Sciences
Department of Nutrition
e‐mail: erdelyi.marta@mkk.szie.hu

Organising secretariat
Klára Biszkupné Nánási
Altagra Business Services and Travel Agency Ltd.
H‐2100 Gödöllő,
Örösi Pál Zoltán sétány 0172/19 hrsz., Hungary
Postal: H‐2100 Gödöllő, Pf. 417., Hungary
Phone: +36 28 432 985, Fax: +36 28 419 647
e‐mail: biszkup@altagra.hu

Tájékoztató magyar résztvevők számára
Jelentkezés
Online regisztráció
Az online regisztrációs felület 2012. augusztus 15‐e után elérhető a konferencia honlapján, a
http://www.altagra.hu/tefc
címen. Az online felületen keresztül küldött jelentkezés a későbbiekben a felületen keresztül
nem módosítható; bármely módosítás esetén kérjük lépjen kapcsolatba a konferencia
titkárságával.
Jelentkezési lap
Részvételi szándékát a konferencia honlapjáról letölthető jelentkezési lap visszaküldésével is
jelezheti. A jelentkezési lap küldhető postai úton elsőbbséggel, e‐mail mellékletként vagy
faxon a 06 28 419 647‐es számra.

Részvételi díjak
2012. szeptember 25‐ig
Részvételi díj
Kirándulás

16.000,‐ Ft + ÁFA
5.000,‐ Ft + ÁFA

2012. szeptember 26
– október 15. között
18.000,‐ Ft + ÁFA
5.000,‐ Ft + ÁFA

2012. október 16‐a
után
20.000,‐ Ft + ÁFA
5.000,‐ Ft + ÁFA

A részvételi díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

Részvétel a tudományos szekcióüléseken
Program füzet, absztrakt kötet, az előadások anyaga CD‐n
Kávé, üdítő a szünetekben
ebédek
welcome fogadás
vacsora

Szállásfoglalás
A konferencia helyszínén egy és kétágyas szobák állnak a vendégek rendelkezésére.
Egyágyas szoba/éjszaka
Kétágyas szoba/éjszaka

12.500,‐ Ft + ÁFA
14.200,‐ Ft + ÁFA

A szobaárak tartalmazzák a büfé reggelit és az idegenforgalmi adót.

Fizetési feltételek
A jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján a jelentkezéseket visszaigazoljuk, és előleg
bekérő levelet küldünk. A befizetést az előleg bekérőn feltüntetett számlaszámra kérjük
teljesíteni, a megjelölt határidőig. Az átutalás beérkezése után előlegszámlát, a konferencia
után pedig végszámlát állítunk ki.
A jelentkezési lap kitöltése és a szervezőknek történő megküldése megrendelésnek számít –
és a megfelelő határidőn belüli lemondás esetét kivéve – fizetési kötelezettséget von maga
után.
A rendezvényeinken nyújtott étel‐italfogyasztás, mint természetbeni juttatás után a
közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért számlánk mellékletében a részvételi
költséget megbontjuk konferencia részvételre és étel‐italfogyasztásra, mint közvetített
szolgáltatásra.

Lemondási feltételek
Lemondást kizárólag írásban fogadunk el.
Lemondás esetén visszatérítés az alábbiak szerint jár:
Lemondás:
2012. szeptember 25‐én, vagy előtte
2012. szeptember 26 – október 15 között
2012. október 16‐a után

Visszatérítés:
70%
30%
Nincs

Október 16‐a után történő lemondásnál nem áll módunkban visszatérítést fizetni, a
részvételi jog más személyre történő átruházását azonban elfogadjuk.

