IX. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA
Székesfehérvár, Best Western Plus Lakeside Hotel ****, 2018. június 6–8.

Jelentkezési lap MAE-tagok számára*
A kitöltött jelentkezési lap visszaküldendő a (1)-276-0557 faxszámra vagy a titkarsag@mae2012.hu e-mail címre!

Számlázási név:_________________________________ Számlázási cím:____________________________________
A konferencián résztvevő személy adatai**:
Név:________________________Tel.:_________________ E-mail :______________________ Részv. díj:____________________
*Figyelem! MAE-tagsági jelentkezést csak érvényes tagság esetén fogadunk el (maradéktalanul befizetett tagdíj esetén).
**Több fő részvétele esetén, minden résztvevőnek külön-külön jelentkezési lap kitöltése szükséges.
Kérjük, jelölje be az alábbi táblázatban az Ön által igényelt feltételeket, jelentkezési formát.
⃣

Teljes részvételi díj 3 napra szállással, étkezéssel -> 89.000 Ft + ÁFA
⃣

Teljes részvételi díj 3 napra ebéddel, DE vacsora és szállás nélkül -> 79.000 Ft + ÁFA
⃣

Részvételi díj 2 napra szállással, étkezéssel (csütörtök-péntek) -> 69.000 + ÁFA
⃣

Részvétel díj 2 napra ebéddel, DE vacsora és szállás nélkül (csütörtök-péntek) -> 59.000 Ft + ÁFA
⃣

Részvételi díj 1 napra szállás, étkezés NÉLKÜL (szerda) -> 15.000 + ÁFA
⃣

Részvételi díj 1 napra szállással, étkezéssel (csütörtök) -> 49.000 + ÁFA
⃣

Részvételi díj 1 napra ebéddel, de vacsora és szállás nélkül (csütörtök) -> 29.000 Ft + ÁFA
⃣

Részvételi díj 1 napra ebéddel (péntek) -> 25.000 + ÁFA
⃣

PHD részvételi díj 3 napra szállással, étkezéssel -> 55.000 Ft + ÁFA
⃣

PHD részvételi díj 2 napra szállással, étkezéssel (csütörtök-péntek) -> 49.000 Ft + ÁFA

Az egyágyas szobában történő elszállásolás felár esetén vehető igénybe. Amennyiben egyágyas szobát szeretne, jelölje
meg erre vonatkozó igényét.
⃣

Egyágyas szobát igényelek (7.350 Ft + ÁFA / éj)

Kérjük, jelölje meg, ha az alábbi 5% kedvezményre jogosító feltételek közül Önre érvényes valamelyik!
⃣

Több résztvevő is jelentkezik a szervezetüktől
⃣

Ön törzsrésztvevő (legalább 3 előző AGY konferencián részt vett már)

Kérjük, jelezze, amennyiben valamilyen ételallergiában vagy ételérzékenységben szenved, hogy ezt tudjuk jelezni a szálloda
konyhája felé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A részvételi díj befizetése:
A fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A részvételi díjat a konferencia szervezőjének, a K&H banknál vezetett 10400195-50526678-80531004 számú számlára
kell átutalni a díjbekérő számla megküldésétől számított 8 napon belül, késedelmes jelentkezés esetén legkésőbb a rendezvény megelőző napjáig. A pénzügyi
teljesítés dátumával előleg számlát állítunk ki, a végszámlát pedig a rendezvény napjával készítjük el, és postázzuk a fent megadott cégnévre és címre.
Igény esetén az előlegszámlát faxon/e-mailen eljuttatjuk Önhöz, egyéb esetben a végszámlával együtt postázzuk.

További információ: Tolnainé Naszádi Anikó, titkárság (+36 20 596 1094) / titkarsag@mae2012.hu / www.mae2012.hu

Kelt:
______________________________________

Cégszerű aláírás és pecsét helye

