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*kérjük, a megfelelő választ aláhúzni 

JELENTKEZÉSI LAP az „OREMBIK ’16” SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRE 

2016. június 8. – június 10.  

Jelentkezési határidő konferenciára: 2016. május 30. 

Helyszín: Hotel Erkel
***/****

, 5700 Gyula, Várkert u. 1.  

A MMK AÉF Tagozat a táblázatban megadott továbbképzési pontokkal (TK) ismeri el a továbbképzést. 

Kérünk minden jelentkezőnek külön jelentkezési lapot kitölteni! 

Résztvevő neve: telefon száma: e-mail címe: kamarai száma: 

    

Jelentkezés-visszaigazolási, értesítési cím:  

Kérjük, jelentkezését a kívánt „Kategória-jelének/jeleinek” bekarikázásával vagy aláhúzásával tegye meg.  

Részvételi díjak Ft/fő: 

A választható szolgáltatások 

részvétel/szállás igény 

pont 

érték 
06.08. 06.09. 06. 10. 

Nettó ár Bruttó  Kategória 

Ft/fő+27% áfa Ft/fő  

június 08. (délután) 1 X   15.000,- 19.050,- A 

június 09.  2  X  35.000,- 44.450,- B 

június 10. 2   X 35.000,- 44.450,- C 

június 09.-10.  (két napra) 4  X X 65.000,- 82.550,- D 

június 08.-10. mind a három napra 5 X X X 78.000,- 99.060,- E 

Szállásrendelés (külön lapon) 
    külön lapon  I (igen) 

      N (nem) 

Ellenőrzésként adja meg a választott kategória/kategóriák jelét (pl.: C; vagy A+N; vagy E+ I):…………………… 

A részvételi díjban benne vannak az alábbi étkezési költségek, amit a számlán megbontva feltüntetünk:  

június 8-án: Ntto 3.600 Ft/fő+27% áfa, 9-10-én: Ntto 9.800 Ft/fő/nap+27% áfa 

A szállás igényét kérjük a mellékelt „Szállásfoglalás” lapon külön megadni! 
(Ez lesz majd a szálloda felé az Ön személyes szállásfoglalása, melyet mi továbbítunk.) 

Kedvezmény*: Az OEME tagjai 10% kedvezményt kapnak a részvételi díjból (a szállásból nem!), amennyiben a 

2016-évi tagdíjukat a jelentkezés megküldéséig már kiegyenlítették. Céges tagoknak max. 3 főig biztosít kedvezményt 

(ezen felüli létszámra kedvezményt nem tudunk biztosítani). 

A számla viselőjének neve: 

Számla kiállítási címe: 

Számla küldési címe  (ha a kiállítási címtől eltér): 

A számla viselőjének ADÓSZÁMA: 

A számla viselője tagja-e az Országos Emelőgépes Egyesületnek? igen* nem* 

Fizetés módja: átutalás 

Nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy a kitöltött „Jelentkezési lap” visszaküldése szolgáltatás-megrendelésnek minősül és fizetési köte-

lezettséggel jár. Vállalom, hogy a kiszámlázott összeget a jelentkezés visszaigazolása után a megküldött számla alapján kiegyenlítem. 

Tudomásul veszem továbbá, esetleges lemondást írásban (faxon vagy levélben) kell közölnöm, legkésőbb a következők szerint: Köt-

bérmentes lemondás 2016. május 20-ig lehetséges. A 2016. május 29-ig történő lemondásnál a megrendelt szolgáltatások 50%-a, 

a 2014. május 30 után történő lemondásnál pedig a megrendelt szolgáltatások 100%-a fizetendő.  

A szállás megrendelési és lemondási határidők a „Szállásfoglalás” lapon feltüntetettek szerint érvényesek. 

A jelentkezési lapok a fenti címekre postai úton, faxon vagy e-mailen küldhetők! Minden jelentkezést egy héten 

belül visszaigazolunk! Amennyiben 1 héten belül nem kap visszaigazolást, kérjük, telefonon jelentkezzen, mert 

akkor valószínűleg nem érkezett meg a jelentkezése! 

Kelt: ………………………………., 2016. …………………….. 

…………….………………….. 
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