Vasúti Erősáramú Alapítvány
8600 Siófok, Kandó Kálmán utca 20.
8601 Siófok, Pf.: 194.

Visszaküldési határidő:
2020. szeptember 15.
vasero@freemail.hu
JELENTKEZÉSI LAP
„XV. Vasútvillamosítási konferencia”
Harkány, 2020. október 6-8.

*Társaság neve:
*Pontos cím:
*Ügyintéző neve, telefonszáma, E-mail címe
*Számlázási cím:
*A jelentkező személyek:
Neve

Beosztása

Telefonszáma

Fax száma

E-mail címe

A konferencia részvételi díját számla ellenében, legkésőbb a konferencia megkezdése előtt a számla kézhezvételekor az ERSTE Banknál vezetett
HU 11992000-06410706-10000001 számú számlára kell fizetni. A konferencia részvételi díja: 60.000,- Ft + ÁFA/fő, azaz 76.200,- Ft/fő, mely nem
tartalmazza a szállásköltséget. Az igényelt szállás költsége a helyszínen fizetendő. Ajánlatunk a jelentkezési lap 2. oldalán található.
Tudomásul vesszük, hogy az írásban leadott jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.
Kelt, 2020..............................................................
.............................................
cégszerű aláírás
A jelentkezéssel kapcsolatban információt a következő telefonszámokon adunk: Tel: 06-30-5353-300
A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, szkennelve a következő címre kérjük megküldeni: e-mail: vasero@freemail.hu
A konferenciával kapcsolatban információkat a következő elérhetőségeken adunk: Tel: 06-30-5353-300; www.vasero.hu
* NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI !

KÉRJÜK A MÁSODIK OLDALT IS TÖLTSE KI !

2018. 10. 08. 13.00
ebéd

2020. 10. 07. 13.30
ebéd

2020. 10.06.18.00
vacsora

Név

2018. 10. 07. 18.00
v4acsora

Jelentkezés étkezésre:

Speciális étkezési igény

Kérjük jelezze „x” jellel részvételi szándékát. Speciális étkezési igényét kérjük, jelezze annak megnevezésével (pl. vegán, lisztérzékeny).
Jelentkezés szállásra:
Ajánlatunk: Thermal Hotel Harkány 7815 Harkány, Járó József utca 1. (www.thermalhotelharkany.eu)

Nem kérek
szállást

3 ágyas

2 ágyas

1 ágyas

2020. 10 07/08

Név

2020 10. 06/07

Szállás díja: 1 fős elhelyezés esetén 13.500.-Ft/fő/éj, 2-3 fős elhelyezés 9.500.-Ft/fő/éj, elhelyezési igény biztosítása a jelentkezési sorrendben.
Az ár tartalmazza az ÁFÁ-t. Az igényelt szállás díja a helyszíni recepción készpénzzel, kártyával fizetendő, ez 8 napos átutalással is lehetséges.
Idegenforgalmi adó várhatóan: 500,-Ft/fő/éj 18 éven felüliek részére.

Speciális
elhelyezési
igény

Kérjük jelezze „x” jellel foglalási szándékát. Speciális elhelyezési igényét kérjük, jelezze annak megnevezésével (pl. valakivel együtt). Az
igényeket érkezésük sorrendjében tudjuk lekötni, és speciális igényeiket csak ennek megfelelően tudjuk biztosítani.

