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

Visszaküldési határidő:
2022. március 31.
vasero@freemail.hu
JELENTKEZÉSI LAP
„VI. Városi közlekedési áramellátási konferencia”
Bikal, 2022. április 26-28.
2022. április 26. Konferencia megnyitása és baráti találkozó

Társaság neve:
Székhely címe:
Ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe
Számlázási cím:
A jelentkező személyek a konferencia megnyitójára és baráti találkozóra:
Neve
Beosztása

Telefonszáma

E-mail címe

A konferencia megnyitója és a baráti találkozó az aznap érvényes egészségügyi rendeleteknek és szálláshely előírásoknak megfelelően kerül
megrendezésre, Önöket a jelentkezéseket intéző ügyintézőn keresztül, illetve a helyszínen közvetlenül tájékoztatjuk.
A konferencia megnyitója és a baráti találkozó részvételi díját számla ellenében, a számla kézhezvételekor, legkésőbb a konferencia megkezdése
előtt az ERSTE Banknál vezetett HU 11992000-06410706-10000001 számú számlára kell fizetni. A konferencia megnyitója és a baráti találkozó
részvételi díja: 10.000,- Ft + ÁFA/fő, azaz 12.700,- Ft/fő.
A konferencia időtartama alatt igényelt szállás jelentkezési lapját az utolsó oldalon találja, annak költsége a helyszínen fizetendő. A szállás díja
tartalmazza a reggeli árát is.
Tudomásul vesszük, hogy az írásban leadott jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.
Kelt, 2022..............................................................
.............................................
cégszerű aláírás
A jelentkezéssel kapcsolatban információt a következő telefonszámokon adunk: Tel: 06-30-5353-300
A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, pdf-ben 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
KÉRJÜK CSAK AZ IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSNAK MEGFELELŐ JELENTKEZÉSI LAPOT TÖLTSE KI!

JELENTKEZÉSI LAP1
„VI. Városi közlekedési áramellátási konferencia”
Bikal, 2022. április 26-28.
2022. április 27. Konferencia megnyitó nap
A konferencia csak személyes részvétellel látogatható!
Társaság neve:
Pontos cím:
Ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe
Számlázási cím:

A jelentkező személyek:
Neve

Beosztása

Telefonszáma

E-mail címe

A konferencia megnyitó nap személyes részvétellel az aznap érvényes egészségügyi rendeleteknek és szálláshely előírásoknak megfelelően kerül
megrendezésre, Önöket a jelentkezéseket intéző ügyintézőn keresztül, illetve a helyszínen közvetlenül tájékoztatjuk.
A konferencia megnyitó nap részvételi díját számla ellenében, a számla kézhezvételekor, legkésőbb a konferencia megkezdése előtt az ERSTE
Banknál vezetett HU 11992000-06410706-10000001 számú számlára kell fizetni. A konferencia megnyitó nap személyes részvételi díja 40.000,- Ft +
ÁFA/fő, azaz 50.800,- Ft/fő. A személyes részvételi díj tartalmazza az étkezések árát is.
A konferencia időtartama alatt személyes részvétel miatt igényelt szállás jelentkezési lapját az utolsó oldalon találja, annak költsége a helyszínen
fizetendő. A szállás díja tartalmazza a reggeli árát is.
Tudomásul vesszük, hogy az írásban leadott jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.
Kelt, 2022..............................................................
.............................................
cégszerű aláírás
A jelentkezéssel kapcsolatban információt a következő telefonszámokon adunk: Tel: 06-30-5353-300
A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, pdf-ben 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
KÉRJÜK CSAK AZ IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSNAK MEGFELELŐ JELENTKEZÉSI LAPOT TÖLTSE KI!

JELENTKEZÉSI LAP2
„VI. Városi közlekedési áramellátási konferencia”
Bikal, 2022. április 26-28.
2022. április 28. Konferencia zárónap
A konferencia csak személyes részvétellel látogatható!
Társaság neve:
Pontos cím:
Ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe
Számlázási cím:

A jelentkező személyek:
Neve

Beosztása

Telefonszáma

E-mail címe

A konferencia zárónap személyes részvétellel az aznap érvényes egészségügyi rendeleteknek és szálláshely előírásoknak megfelelően kerül
megrendezésre, Önöket a jelentkezéseket intéző ügyintézőn keresztül, illetve a helyszínen közvetlenül tájékoztatjuk.
A konferencia zárónap részvételi díját számla ellenében, a számla kézhezvételekor, legkésőbb a konferencia megkezdése előtt az ERSTE Banknál
vezetett HU 11992000-06410706-10000001 számú számlára kell fizetni. A konferencia zárónap személyes részvételi díja 40.000,- Ft + ÁFA/fő, azaz
50.800,- Ft/fő. A személyes részvételi díj tartalmazza az étkezések árát is.
A konferencia időtartama alatt személyes részvétel miatt igényelt szállás jelentkezési lapját az utolsó oldalon találja, annak költsége a helyszínen
fizetendő. A szállás díja tartalmazza a reggeli árát is.
Tudomásul vesszük, hogy az írásban leadott jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.
Kelt, 2022..............................................................
.............................................
cégszerű aláírás
A jelentkezéssel kapcsolatban információt a következő telefonszámokon adunk: Tel: 06-30-5353-300
A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, pdf-ben 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
KÉRJÜK CSAK AZ IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSNAK MEGFELELŐ JELENTKEZÉSI LAPOT TÖLTSE KI!

2022. 04. 28. 13.45
ebéd

2022. 04. 27. 13.10
ebéd

2022. 04.26.18.00
baráti találkozó

Név

2022. 04. 27. 18.00
v4acsora

Jelentkezés étkezésre:

Speciális étkezési igény
egészségügyi okok,
választott életmód miatt

Kérjük jelezze „X” jellel részvételi szándékát. Speciális étkezési igényét kérjük, jelezze annak megnevezésével egészségügyi okok, választott
életmód miatt (glutén, tejcukor és tejfehérje, tojás, szója érzékenység, stb. bio, vegán, paleo, alternatív, stb.).
Jelentkezés szállásra:

Nem kérek
szállást

3 ágyas

2 ágyas

1 ágyas

2022. 04 27/28

Név

2022 04. 26/27

Ajánlatunk: Puchner Kastélyszálló 7346 Bikal, Rákóczi Ferenc út 22. (https://puchner.hu/)
Szállás díja: 1 fős elhelyezés esetén bruttó 19.000.-Ft/fő/éj, 2-3 fős elhelyezés esetén bruttó 14.000.-Ft/fő/éj, elhelyezési igény biztosítása a
jelentkezési sorrendben történik. Az ár tartalmazza az ÁFÁ-t.
Az igényelt szállás díja a helyszíni recepción készpénzzel, kártyával fizetendő, ez 8 napos átutalással is lehetséges. Idegenforgalmi adó: a
helyszínen tisztázandó.

Speciális
elhelyezési
igény

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

