
Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni:
Congressline Kft., 1065 Budapest, Révay Köz 2.
Tel.: (1) 429-0146  •  Fax: (1) 429-0147
E-mail: gaitz@congressline.hu JELENTKEZÉSI LAP
Résztvevő adatai:

A feltüntetett díjak 27% ÁFÁt és 5.075,- Ft közvetített étkezést tartalmaznak. *Napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhető!

Részvételi díjak

Teljes részvételi díj

*Napijegy (október 3.)

*Napijegy (október 4.)

2014.08.10-ig

20.000,- Ft

15.000,- Ft

15.000,- Ft

2014.08.10-től

25.000,- Ft

Vezetéknév:  Keresztnév:

Munkahely:

Irányítószám: Város:

Utca:

Telefon:  Fax:

E-mail:  Pecsétszám:

Szállás egyágyas kétágyas

A feltüntetett árak tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA, IFA).

Mercure Budapest Buda 
H-1013 Budapest, Krisztina körút 41-43. 26.000 30.000

Szállásfoglalás
Érkezés dátuma:            Elutazás dátuma:    Éjszakák száma:

Előre egyeztetett szobatárs neve:

Egyéb kérés:

Regisztráció és szállásfoglalás lemondási feltételei

Lemondási határidő: 2014. július 15.
• 2014. július 15. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80%-át és a szállásdíj egészét visszafizetjük.
• 2014. július 15. – szeptember 5. közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át és a szállásdíj 50%-át visszatérítjük.
• 2014. szeptember 5. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi és a szállásdíjat visszafizetni.
Kérjük a lemondást írásban a szervező irodának jelezni!



BEFIZETÉSEK
Hitelkártya

Kártyatípus:   VISA  EC/MC  AMEX

Kártyaszám:

Kártyatulajdonos neve:

Kártyatulajdonos címe:

Kártya lejárata:   CVC kód (csak VISA és EC/MC)*:

*a kártya hátoldalán, az aláírás mellett található 3 szám

Csekk
(Kérem a csekk postázását címemre!)

Átutalás

Név:

Cím:

Bankszámla tulajdonos: Congressline Kft. 
Bank: K&H Bank Zrt. 
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Bankszámlaszám: 
10404027-50504851-52551004
Kérjük, az átutaláson tüntessék fel a 
„2014/11” számot és a résztvevő/k nevét. 
Az átutalás költsége a résztvevőt terheli.

Szállásdíj számlázási adatai (ha eltér az előzőtől)

Regisztrációs díj számlázási adatai
Számlát kizárólag egy alkalommal, az itt megadottak szerint tudunk kiállítani! Az elkészült számlák lerontására és új 
számla kiadására nincs lehetőség.
Számlázási név (magánszemély/cég/szervezet neve):
Számlázási cím (lakcím/székhely):
Adószám (cég/szervezet esetén):
Ügyintéző neve:
Ügyintéző telefonszáma:
Ügyintéző e-mail címe:

Számlázási név (magánszemély/cég/szervezet neve):
Számlázási cím (lakcím/székhely):
Adószám (cég/szervezet esetén):
Ügyintéző neve:
Ügyintéző telefonszáma:
Ügyintéző e-mail címe:

Összesítés:

Részvételi díj:   Ft

Szállásdíj:    Ft

Összesen:    Ft

Elolvastam és tudomásul vettem 
a feltételeket:

Dátum:   Aláírás:

Kérem a számlát előre megküldeni az alábbi postacímre
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