REGISZTRÁCIÓS LAP

Nemzetközi Szondi Társaság
(International Szondi Association) XXI. Konferenciája

Visszaküldendő 2016. június 30-ig a llibardi@convention.hu e-mail címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület, fax: (+36 1) 299-0187.
Javasolt jelentkezési mód on-line a www.convention.hu oldalon.

A SORS EREJE: MÚLT, JELEN, JÖVŐ
2017. július 06-08. | Danubius Hotel Flamenco Budapest****

Személyes adatok

(Prof.

Dr.

A regisztrációs lapot kérjük, nyomtatott,
nagy betűkkel szíveskedjenek kitölteni!

):

Vezetéknév :

Keresztnév:

Szakképesítés:

Beosztás:

Irányítószám:

Város:

Pecsétszám:

Cím (utca, tér, házszám):

E-mail:

Telefon:

Leánykori név*:

Anyja neve:*

Működési nyilvántartási szám:*

Születési hely:*

Regisztrációs díjak (az árak a 27% ÁFA-t tartalmazzák)

Szállásfoglalás (A szállás nem része a regisztrációnak, szabadon
választható szolgáltatás. Az árak a 18% ÁFA-t és az IFA-t tartalmazzák)

Kedvezményes regisztráció
2017.04.30-ig

2017.05.01-je után
és a helyszínen

A Nemzetközi Szondi Társaság tagjai

29.500 Ft /fő

35.500 Ft /fő

Kelet-európai, dél-amerikai résztvevők

29.500 Ft /fő

35.500 Ft /fő

Nem tagok, érdeklődők, előadók

42.500 Ft /fő

51.500 Ft /fő

Diákok

17.500 Ft /fő

20.500 Ft /fő

Napijegy
csütörtök
Ebéd
csütörtök

péntek

fő
szombat

péntek

fő
szombat
fő

Bankett vacsora

Vendégéjszakák:
Kétágyas szoba esetén
a szobatárs neve:

2017. július 05.

2017. július 06.

2017. július 07.

Danubius Hotel Flamenco Budapest****
1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7. (a kongresszus helyszíne)
Kétágyas szoba 1 fő részére

24.500,- Ft /szoba/éj

Kétágyas szoba 2 fő részére

27.500,- Ft /szoba/éj

5.000 Ft
/fő /nap

5.000 Ft
/fő /nap

Szobaáraink tartalmazzák a büféreggelit és az adókat (18% ÁFA, 4% IFA).

15.500 Ft /fő

15.500 Ft /fő

Szállásköltség összesen:

Fizetési módok
Csekk (csak kérésre küldünk a személyes adatok között megadott postacímre)
Átutalás (a Convention Budapest Kft. bankszámlaszámára)

Regisztrációs díjak összesen:

Költségvállalói nyilatkozat (kérjük a regisztrációs lap hátoldalán található
költségvállalói nyilatkozat visszaküldését)

Díjak mindösszesen:

Bankkártya (csak az online regisztrációban van lehetőség)
Cégnév

Számlázási adatok
E-mail cím

Születési idő:*

14.000 Ft
/fő /nap

A regisztrációs díjak tartalma: a szakmai programok látogatása, kapcsolódó kiállítás megtekintése,
kávészüneti ellátás 3 alkalommal a rendezvény ideje alatt. A kávészüneti ellátás 5.000- Ft/fő értékben a
számlán külön sorba bontva kerül feltüntetésre.
A regisztrációs díj nem tartalmazza az ebédeket és a bankett vacsorát. Azokat külön, opcionálisan
van lehetőség megrendelni.

Irányítószám

Fax:

Város

Cím (utca, házszám, emelet)
Adószám

A regisztrációs lapon jelzett szolgáltatásokat tartalmazó számlát a Convention Budapest Kft, kizárólag elektronikus formában (e-számla) küldi a megadott e-mail címre. Regisztrációs és szállásdíjának
visszaﬁzetése annak elküldése után 2017. június 1-jéig 30% kötbérrel lehetséges. Ezen időponton túl a kötbér mértéke 100%. Szálláslemondást 2017. június 1-je után nem fogadhatunk el a kötbéres szerzodések
miatt.Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát. Szíves ﬁgyelmébe ajánljuk, hogy mindennemű visszaigazolást, számlát elektronikus postán küldünk, így a
végleges programot és a részvételi információkat is. Ehhez e-mail címe elengedhetetlenül fontos! Kérjük, adja meg ezt a regisztrációs lapon.

Dátum:

Aláírás:

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (+36 1) 299 0187 | Tel: (+36 1) 299 0184, - 85, -86 | E-mail: kbarna@convention.hu | www.convention.hu

Nemzetközi Szondi Társaság
(International Szondi Association) XXI. Konferenciája

A SORS EREJE: MÚLT, JELEN, JÖVŐ
2017. július 06-08. | Danubius Hotel Flamenco Budapest****

KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT
Visszaküldendő 2016. június 30-ig a llibardi@convention.hu e-mail címre vagy a következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni:
postacím: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület, fax: (+36 1) 299-0187.
Javasolt jelentkezési mód on-line a www.convention.hu oldalon.

A költségvállalói nyilatkozatot kérjük, nyomtatott,
nagy betűkkel szíveskedjenek kitölteni!
Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre (szponzorált részvétel), azt csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi
adatok kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
Ezúton vállaljuk, hogy az alábbi résztvevő költségeit ( regisztrációs,
étkezés,
szállás) átutalással egyenlítjük ki:
Vezetéknév (

Prof.

Dr.):

Keresztnév:

Számlázási adatok
Számlázási név:

Számlázási cím:

E-mail cím (ahová a számlát küldjük):

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefonszáma:

A regisztrációs lapon jelzett szolgáltatásokat tartalmazó számlát a Convention Budapest Kft, kizárólag elektronikus formában (e-számla) küldi a megadott e-mail címre. Regisztrációs és szállásdíjának
visszaﬁzetése annak elküldése után 2017. június 1-jéig 30% kötbérrel lehetésges. Ezen időponton túla kötbér mértéke 100%. Szálláslemondást 2017. június 1-je után nem fogadhatunk el a kötbéres szerzodések
miatt.Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát. Szíves ﬁgyelmébe ajánljuk, hogy mindennemű visszaigazolást, számlát elektronikus postán küldünk, így a
végleges programot és a részvételi információkat is. Ehhez e-mail címe elengedhetetlenül fontos! Kérjük, adja meg ezt a regisztrációs lapon.

Dátum:

Aláírás:

Technikai szervező: Convention Budapest Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 66. | Fax: (+36 1) 299 0187 | Tel: (+36 1) 299 0184, - 85, -86 | E-mail: kbarna@convention.hu | www.convention.hu

