JELENTKEZÉSI LAP
MACSGYOE ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA
2022. OKTÓBER 10-11-12.
BALATON HOTEL SIÓFOK
(8600 Siófok, Petőfi sétány 9.)

Résztvevő neve: ………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail címe: …………………….......@ …………………………………..Telefonszáma:……………………………….

Kérjük, hogy tegyen „X” jelet az igényelt szolgáltatás mellé!
A konferencia teljes programján részt kívánok venni.
A szolgáltatások tartalma: szakmai programok, 2022.10.10-12-én szállás (2 éjszaka); 10-én vacsora, 11-én reggeli, ebéd és
vacsora, 12-én reggeli és ebéd.

1.

Egyágyas szobában a teljes költség

71 000,-Ft/fő

2.

Kétágyas szobában a teljes költség

59 000,-Ft/fő

A konferencia programján részben, a választott 2022.10.10-11-ei napokon kívánok részt venni.
A szolgáltatások tartalma: szakmai programok, 2022.10.10-én szállás, 10-én vacsora, 11-én reggeli és ebéd
3.

Egyágyas szobában a teljes költség

47 000,-Ft/fő

4.

Kétágyas szobában a teljes költség

42 500,-Ft/fő

A konferencia programján részben, a választott 2022.10.11-12-ei napokon kívánok részt venni.
A szolgáltatások tartalma: szakmai programok,2022.10.11-én szállás, 11-én ebéd és vacsora, 12-én reggeli és ebéd.

5.

Egyágyas szobában a teljes költség

47 000,-Ft/fő

6.

Kétágyas szobában a teljes költség

42 500,-Ft/fő

Napijeggyel kívánok részt venni a programon (szállás nélkül).
10-én
7.

Napijegy ebéddel 14 000,-Ft/fő/nap (A szolgáltatás tartalmazza a
választott napon/napokon a szakmai programot és ebédet.)

8.

Napijegy 9.000,-Ft/fő/nap (A szolgáltatás tartalma: a választott
napon/napokon csak a szakmai program.)

11-én

Kérjük, adja meg annak a szekciónak számát, amelynek munkájában 2022. október 11-én részt kíván
venni!
• délelőtt 9-12 óráig tartó szekció száma (csak egy szekció száma jelölhető meg!):
• délután 14-17 óráig tartó szekció száma (csak egy szekció száma jelölhető meg!):

A jelentkezési lapot minden jelentkező esetében különkérjük kitölteni.
Jelentkezési és fizetési határidő: 2022. október 05.

12-én

JELENTKEZÉSI LAP
Ételallergia, ételintolerancia: ………………………………………………………………………………

Elhelyezéssel kapcsolatos igény:
Szobatárs neve:

Amennyiben az szeretnék, hogy a számla több résztvevő költségét tartalmazza, úgy kérjük, hogy itt
sorolják fel a munkatársak neveit. A számlát online a lentebb, a jelentkező által megadott email címre
küldjük meg.
1.
2.
3.
4.
A jelentkezési lapot 2022.október 5-ig kell megküldeni macsgyoe.konferencia@gmail.com címre.
SZÁMLÁZÁSI ADATOK:
Számlázási név: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím; irányító szám: …………………… város ………………………………………………………………
utca: ………………………………………………………………………………………….. házszám …………………………..
Adószám: …………………………………………………………………………..
Az online számla megküldésének email címe:
…………………………………………………………………………………………………@………………………………………….
Kérjük, hogy az átutaláskor a közlemény rovatba tüntessék fel az online számla sorszámat!
Fizetési határidő: 2022. október 06.
Számlát nem postázunk, a részvételi díj befizetését igazoló számlát online küldjük,
További információ Kovács Györgyi szervezőtől kérhető a jelentkezési címen, vagy a
+36 20 460 2085-ös telefonszámon.
Minden jelentkezést e-mail-ben visszaigazolunk!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a befizetett részvételi díjat csak a 2022. október 5-ig írásban beérkezett lemondás esetén áll
módunkban visszafizetni.
A Konferencián való részvétel feltétele: a jelentkezés lap és a részvételi díj megadott határidőig történő átutalása.
A GDPR, az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete értelmében a jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul adatainak
kezeléséhez.

Adatait a Konferencia ideje alatt bizalmasan kezeljük, ezt követően adatbázisunkból töröljük.

A jelentkezési lapot minden jelentkező esetében különkérjük kitölteni.
Jelentkezési és fizetési határidő: 2022. október 05.

