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*  A számlát e-mailben küldjük meg. Amennyiben papír alapú számlát igényel, kérjük, jelezze, a megfelelő válasz aláhúzásával 

JELENTKEZÉSI LAP az OEME AKADÉMIA 2022 ŐSZI SZAKMAI NAPRA - 2022 november 16. 
A szakmai napot az MMK a Továbbképzési Szabályzata szerinti szakmagyakorlás fenntartásához szükséges éves kötelező továbbképzésnek – 6x45 perc - elismeri, 
amennyiben a résztvevő igényli az MMK igazolást. A Szakmai programot az MMK AÉFT tagozat elnöksége szakmailag jóváhagyta. Szakmai Program: a csatolt 
melléklet szerint. A szakmai nap helyszíne: LURDY Konferencia központ, Budapest IX. ker., Könyves Kálmán körút 12-14, LURDY Ház 
A szakmai nap megtartásának feltétele: min. 20 fő, maximális létszám: 80 fő. A programváltozás jogát fenntartjuk. Változás esetén a jelentkezőkkel telefonon/e-mailen egyeztetünk. 

Alulírott, jelentkezem az OEME AKADÉMIA szakmai napra A szakmai nap időpontja: 2022 november 16. 

Résztvevő neve: telefonszáma: e-mail címe: kamarai száma: Jelentkezési határidő:  rendezvény előtt 3. naptári napig. 
    Jelentkezés visszaküldési cím: e-mail: info@oeme.hu 

A számla viselőjének neve: A rendezvény időbeosztása: 900-1500; egy szünettel (6x45 perc) 

Számla viselőjének címe: A rendezvény részvétel díja - Kamarai igazolás nélkül:   
15.000 Ft/fő + 27% ÁFA 

Számla viselőjének ADÓSZÁMA: Kamarai igazolás díja - a részvételi díjon felül:     
5.000 Ft/fő + 27% ÁFA 

Fizetés módja: átutalás. A számlát e-mailben küldjük meg. Számla küldési e-mail címe: 
Amennyiben papír alapú számlát igényel, kérjük, jelezze az alábbi sorban, a megfelelő válasz aláhúzásával: 
Papír alapú számlát igényel-e?* igen nem 

Amennyiben papír alapú számlát igényel, annak küldési címe (ha a viselőjének címétől eltér), cégnév, cím: 

Kér-e Kamarai igazolást? (5.000 Ft + ÁFA a részvételi díjon felül)  
(kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje)  igen nem 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a www.oeme.hu  honlapon találja. A kitöltött Jelentkezési lap megküldésével az adatkezelési hozzájárulását érvényesnek elfogadjuk.  
Adatkezelési hozzájárulás: Fenti Résztvevő/Cég, hozzájárulok, hogy a fent megadott adatokat az OEME a szakmai nappal kapcsolatos ügyintézésben felhasználja.  
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvény tematikája,  és az elhangzott előadások anyaga a szervezők és az előadók szerzői jogi oltalma alatt áll. Annak egy részének vagy 
egészének másolása, engedély nélküli átvétele jogi lépéseket von maga után. Az előadások alatt szigorúan tilos fénykép-, hang-vagy videó felvétel készítése. 
Nyilatkozat: Mint jelentkező személy/cég, tudomásul veszem, hogy a kitöltött „Jelentkezési lap” visszaküldése szolgáltatás-megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár. 
Az esetleges lemondást írásban vagy e-mailben kell közölnöm legkésőbb a rendezvény előtti 3. munkanapig, mert a részvételi díj visszaigénylésére csak ebben az esetben van lehe-
tőségem. Ezen időn túl történő lemondás, vagy lemondás nélküli távolmaradás esetén a teljes részvételi díj a rendezőt illeti meg. 
A jelentkezési lapok az OEME fent feltüntetett email címére küldhetők! Minden jelentkezést egy héten belül visszaigazolunk! Elküldött jelentkezésére-amennyiben 1 hé-
ten belül nem kap visszaigazolást - kérjük, telefonon jelezze, mert akkor jelentkezése valószínűleg nem érkezett meg! A részvételi díj étkezést nem tartalmaz, az étke-
zést mindenki egyénileg oldja meg. Erre a Lurdy Házban van lehetőség. A rendezvény a COVID vírusra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint lesz látogatható! 
 
Kelt: ………………………………., 2022. ……………………..  
 

…………….………………….. 
Cégszerű aláírás 


