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SPEAKER REGISTRATION FORM 
REGISZTRÁCIÓS LAP ELŐADÓKNAK 

 
 
PERSONAL INFORMATION / SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK 
 
Contanct details / Elérhetőségek 
 

Name/Név:  

Address/Cím Street/Utca:  City/Város:  Postal Code / 
Irányító szám:  

Telephone:  

E-mail:  

Website / 
Weboldal:  

 
Bio for Speaker (max. 500 words) / Az előadó bemutatkozása (max. 500 szó) 
 

 

 
Please attach a photo of yourself (head and shoulders only) (minimum 300dpi; about 3.5 cm (width) x 4.5 cm 
(height); jpg format).  
Kérjük, hogy csatoljon egy profil képet is (csak fej és váll).  Min. 300 dpi, kb 3,5 széles x 4,5 magas, jpg 
formátum.  
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PRESENTATION ABSTRACT / AZ ELŐADÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Title of presentation / Az előadás címe: 
 

 

 
 
Description of presentation (max. 120 words) / Az előadás tartalma (max. 120 szó): 
 

 

 
  



 

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I.em. /12a.                                                     Telefon: +36 30 963 8717 
Mail: kineziologiaalapitvany@gmail.com                                          Honlap: www.magyarkineziologiaialapitvany.hu 

 
 
 
 
Equipment needed for your session ( (please tick the appropriate "�"): 
Az előadáshoz szükséges eszközök (Tegyen pipát a szükséges eszköz melletti "�" jelre.): 
 
☐ Flipchart 
☐ Projector / Projektor 
☐ Internet 
☐ CD player / CD lejátszó 
☐ Massage table / Masszázs ágy 
☐ Other / Egyéb: ______ ___ 
 

Statements / Nyilatkozatok 
 

1. The conference manual will be printed and provided to all participants at the Conference. Do you agree 
to send your essay to the organizers before May 1, 2021? /  
A konferencia nyomtatott kézikönyve minden résztvevő számára át lesz adva. Egyetért azzal, hogy az 
előadása leiratát elküldi a szervezőknek 2021. május 1. előtt? 

 
☐ Yes / Igen 
☐ No / Nem 
 

2. Will you use a PPT presentation for your session? / Használni fog PPT prezentációt? 
 

☐ Yes / Igen 
☐ No / Nem 

 
3. If you use PPT, do you agree to send it to the organiser for review and translation until May 1, 2021? 

Amennyiben PPT-t használ vállalja, hogy elküldi azt a szervezőnek felülvizsgálatra és fordításra 2021. 
május 1. előtt?  

 
☐ Yes / Igen 
☐ No / Nem 

 
4. Do you have any request reagarding the date of your presentaion?/ Van az előadása dátumával 

kapcsolatban kérése?  
 

☐ Yes / Igen 
☐ No / Nem 

 
If yes, please specify (you can indicate more than one options)): 
Ha igen, melyik nap szeretne előadni (többet is megjelölhet): 

 
☐ Day 1 / 1. nap          ☐ Day 2 / 2. nap          ☐ Day 3 / 3. nap          ☐ Day 4 / 4. nap 

 
5. Do you agree for the organiser’s publishing your session in the Conference manual, which may be 

available for sale? / Hozzájárul ahhoz, hogy az elődásának az anyag megjelenjen a konferencia 
nyomtatott kézikönyvében, amely esetleg megvásárolható is lesz? 

 
☐ Yes / Igen 
☐ No / Nem 
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Do you agree to the publishing of photos, videos of you or your presentation to be publlished and used 
for post-conference publicity and advertising? Hozzájárul, hogy a konferencia szervezői videót, 
fényképeket és hangfelvételt készítsenek az előadásáról és felhasználják azt a konferencia 
népszerűsítésére, hirdetésre? 

 
☐ Yes / Igen 
☐ No / Nem 

 
Do you agree that your essay will be your own work, and that you adhere to the standards and 
requirements of international copyright? Kijelenti, hogy az előadás a saját munkája lesz és betartja a 
hazai és nemzetközi szerzői jogi normákat? 

 
☐ Yes / Igen 
☐ No / Nem 

 
 

Speaker registration deadline: december 31, 2020. 

Az előadói jelentkezés beküldési határideje: 2020. december 31. 

 
 
Name 


