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JELENTKEZÉSI LAP az OEME AKADÉMIA 2018 ŐSZI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRE
A képzést az MMK Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata
1 továbbképzési ponttal ismeri el.
Szakmai Program: a csatolt melléklet szerint
Figyelem! Számítógépes kitöltés után új néven kell elmenteni!
Az előadások helyszíne: Budapest: Hotel MILLENNIUM 1089 Budapest, Üllői út 94-98.

A modulok megtartásának feltétele: min. 20 fő. A programváltozás jogát fenntartjuk. Változás esetén a jelentkezőkkel telefonon, e-mailen egyeztetünk.
kamarai
Résztvevő neve:
telefonszáma:
e-mail címe:
száma

A szakmai program szerinti modulazonosító jel, amire jelentkezni kíván.
Kérjük, HÚZZA ALÁ a választott modul(ok) jelét.
Választott MODUL JELE

A3
nov. 19.
Jelentkezés-visszaigazolási, értesítési cím (ha a fentitől eltérő):
A számla viselőjének neve:
Számla viselőjének címe:
Számla viselőjének ADÓSZÁMA:
Számla küldési címe (ha a viselőjének címétől eltér), cégnév, cím:
A számla viselője tagja-e az Országos Emelőgépes Egyesületnek?
Fizetés módja:

igen*

nem*

átutalás

B2
nov. 26.

Maximális létszám: 70 fő
Jelentkezési határidő: modulkezdés előtt 10. naptári napig.
Egy modulon való részvétel díja:
Az egyes modulok időbeosztása:
15.000,- Ft + Áfa/fő
1000-1600; egy szünettel
Kedvezményes ár** OEME egyéni tagjai részére modulonként 20%; céges tagjainak modulonként max. 3 főig 20% kedvezményt biztosít (ezen felüli létszámra
kedvezményt nem tud adni).
Visszaküldési cím: MULTIKRAN Kft.
e-mail: multikran@multikran.hu, vagy fax: (06-1)-361-3722, vagy postán a
Multikran Kft. címére: 1114 Budapest, Bocskai út 9.

Nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy a kitöltött „Jelentkezési lap” visszaküldése szolgáltatás-megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár. Vállalom, hogy a kiszámlázott öszszeget a jelentkezés visszaigazolása után a megküldött számla alapján kiegyenlítem. Az esetleges lemondást írásban, faxon vagy e-mailen közölnöm legkésőbb a képzés előtti 5. munkanapig, mert a részvételi díj visszaigénylésére csak ebben az esetben van lehetőségem. Ezen időn túl történő lemondás, vagy távolmaradás esetén a teljes részvételi díj a rendezőt illeti meg.
A jelentkezési lapok a MULTIKRAN Kft. fent feltüntetett címeire, postai úton, faxon vagy e-mailen küldhetők! Minden jelentkezést egy héten belül visszaigazolunk.

Elküldött jelentkezésére - amennyiben 1 héten belül nem kap visszaigazolást - kérjük, jelezze, mert akkor jelentkezése valószínűleg nem érkezett meg!
A részvételi díjban benne van Brutto 2.700 Ft/fő/alkalom étkezési költség, amit a számlán megbontva feltüntetünk.
Kelt: ………………………………., 2018. ……………………..
…………….…………………..
Cégszerű aláírás

*
**

A megfelelő választ kérjük aláhúzni
Kedvezményes ár csak azon jelentkezőket illeti meg, akiknél a számla viselője a tagja az OEME-nek, és a 2017-évre szóló éves tagdíjat már megfizette.

