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

2018-ban már befizették. A Céges tagok max. 3 főig jogosultak kedvezményre. 
** 

OEME a Képzésen és a Közgyűlésen való együttes részvétel esetén téríti a részvételi díjat annak az OEME tagságú je-

lentkezőnek, aki a tagdíjat 2018-ban már befizette. Céges tagoknál 1 fő, a céget képviselő személy részére téríti a részvételi 

díjat. Annak az OEME tagságú jelentkezőnek, aki csak a TK pontot érő képzésen vesz részt (de a Közgyűlésen nem), a 

Képzési részvételi díjat meg kell fizetnie. 

JELENTKEZÉSI LAP az „OREMBIK ’18” SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRE 

2018. május 16. – 18.  

Jelentkezési határidő - képzésre: 2018. április 28. 

Helyszín: Hotel AZÚR, 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c  

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” aláhúzásával vagy bekarikázásával tegye meg. 

 TK pont  

Részvételi díjak
*
 (Ft/fő): 

Kategória jel Nettó ár Bruttó ár  

Ft/fő+27% áfa Ft/fő 

2018. 05. 16.  1            17.000-**         21.590-
**

 A 

2018. 05. 17.  2 37.000- 46.990- B 

2018. 05. 18.  2 37.000- 46.990- C 

Igényel-e szállást a HOTEL AZÚR-ban?  

Figyelem: szállásrendelés külön lapon!  

I (igen) 

N (nem) 

Ellenőrzésként adja meg a választott kategória jelét (pl.: A+B+C+I; vagy A+N; vagy B+I): ……………………… 
A részvételi díjban az alábbi ÉTKEZÉSI költségek vannak benne, amit a számlán megbontva feltüntetünk: 

május 16-án: 3.000 Ft/fő+27% áfa; 17-én 13.500+27% áfa Ft/fő/nap és 18-án: 13.500 + 27% áfa Ft/fő/nap. 

A HOTEL AZÚR-ba szóló szállás-igényét kérjük a mellékelt „Szállásfoglalás” lapon külön megadni! 

(Ez lesz a szálloda felé az Ön személyes szállásfoglalása, melyet mi továbbítunk.) 

Az OEME közgyűlésen részt veszek (kérjük, jelölje aláhúzással): Igen Nem 

SZÁMLÁZÁSI ADATOK: 

A számla viselőjének neve: 

Számla kiállítási címe: 

Számla postázási címe: (ha a kiállítási címtől eltér): 

A számla viselőjének ADÓSZÁMA: 

A számla viselője tagja-e az Országos Emelőgépes Egyesületnek? Kérjük, jelölje, ha tagja az OEME-nek: Igen 

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, hogy az esetleges lemondást írásban (faxon, e-mailben vagy levélben) kell közölnöm, legkésőbb a 

következők szerint: Kötbérmentes lemondás 2018. április 28-ig lehetséges. A 2018. május 4-ig történő lemondásnál a megrendelt 

szolgáltatások 50%-a, a 2018. május 7.-után történő lemondásnál pedig a megrendelt szolgáltatások 100%-a fizetendő.  

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

A jelentkezési lapokat a fejlécben megadott címekre postai úton, faxon vagy e-mailben kell megküldeni! Minden jelentke-

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

mert akkor valószínűleg nem érkezett meg a jelentkezése! 

Kelt: ……………………………., 2018. …………………….. 

…………….………………….. 
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