
JELENTKEZÉSI LAP 
 
IVSZ MENTA Konferencia | 2012. szeptember 13-14. 
Saliris Resort Spa & Conference Hotel, Egerszalók  

 

Kérjük, nyomtatott betűkkel kitöltve juttassa el a konferencia titkárságra Szegfű Kata nevére: 
ASSZISZTENCIA Szervező Kft.-1055 Budapest – Szent István krt. 7 - Fax: (1) 350 0929  - E-mail: menta@asszisztencia.hu 

 
RÉSZTVEVŐ ADATAI  

 

 

Titulus, Név: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Munkahely: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Beosztás: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Város: ................................................................................................................................................................................  Irányítószám: ............................................................................................................... 

Cím: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Telefon: ....................................................................  Fax: ...................................................................................  E-mail: .............................................................................................................................. 

IVSZ tagság:  IVSZ tag vagyok   

 

SZÁMLÁZÁSI CÍM  
 

 

Fizetési mód:  banki átutalás  hitelkártyás fizetés (kérjük töltse le az ehhez szükséges engedélyező űrlapot!) 

Vevő: ..................................................................................................................................................................................  Adószám: ....................................................................................................................... 

Város: ................................................................................................................................................................................  Irányítószám: ............................................................................................................... 

Cím: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Ügyintéző: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Telefon: ....................................................................  Fax: ...................................................................................  E-mail: .............................................................................................................................. 

   
 RÉSZVÉTELI DÍJ  

  

   
   2012. augusztus 13. előtti 
Díjtípus IVSZ tagok számára nem IVSZ tagok számára jelentkezők kedvezménye 
 

Teljes részvételi díj (TT)  82 500 Ft + ÁFA (TN)  115 000 Ft + ÁFA  - 10 % 
Napijegy szeptember 13. (csütörtök) (CT)  65 000 Ft + ÁFA    (CN)  85 000 Ft + ÁFA  - 10 % 
Napijegy szeptember 14. (péntek) (PT)  55 000 Ft + ÁFA    (PN)  75 000 Ft + ÁFA  - 10 % 
Üzleti vacsora szeptember 12. (szerda)  (VT)  20 000 Ft + ÁFA    (VN)  35 000 Ft + ÁFA  

 
 
 

 SZÁLLODAI ELHELYEZÉS  
 

Szálloda  egyágyas szoba / éj kétágyas szoba / éj   
 

Saliris Resort Hotel **** (S1)  18 200 Ft + ÁFA (S2)  28 000 Ft + ÁFA  
 
 
Érkezés: 2012. szeptember .................................................. Éjszakák összesen ............................éj 

Elutazás: 2012. szeptember................................................. Közös szobában kérek elhelyezést (igény esetén): ....................................................................................... 

JELENTKEZÉSI LAP RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 

 
 MEGRENDELÉS: A jelentkezéseket a szervező Asszisztencia Kt. írásban (faxon, e-mailben, vagy levélben) minden esetben visszaigazolja, s a visszaigazolásban foglaltak 

szerint fogadja el a jelentkezéseket, amelyek így megrendelésnek minősülnek és fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.  

 LEMONDÁSI FELTÉTELEK: A megrendelések módosítását vagy lemondását írásban (faxon, e-mailben, vagy levélben) kell jelezni az Asszisztencia Kft-nek. A visszatérítés 
mértéke a 2012 szeptember 1. előtt beérkező lemondások vagy módosítások esetén 80%. A 2012 szeptember 1. után beérkező lemondások vagy módosítások esetén 
vissztérítésre nincs mód, de helyettesítő személyt a rendezők mindig elfogadnak.  

 NO SHOW, TÁVOLMARADÁS: A szervezők mindent megtesznek a sikeres konferencia lebonyolítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szervezők szerződéseket 
kötnek az ehhez szükséges anyagok, étkezések, egyéb szolgáltatások biztosítására, amelyeket a szervezők a megadott határidőkön túl már nem módosíthatják. Emiatt a 
résztvevők által megrendelt, de igénybe nem vett szállodai szobák, illetve le nem mondott részvételi díjak megrendelő általi megfizetésétől a szervezők nem tudnak eltekinteni. 
Helyettesítő személy megnevezése azonban minden esetben elfogadható. 

 A TELJES RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMA: A teljes részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvételt, konferencia csomagot, csütörtökön két kávészünetet, ebédet és 
vacsorát, pénteken egy kávészünetet és ebédet. A megadott díj 28.000 + ÁFA (35.000 Ft) közvetített étkezést tartalmaz. A természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a 
konferencia szervezője fizeti, ezért a részvételi díjakban foglalt közvetített étkezések mértéke a számlán külön fel lesz tüntetve. 

 A NAPIDÍJ TARTALMA: A napijegy az adott napra tartalmazza a konferencia csomagot, a konferencián való részvételt, kávészüneteket, ebédet valamint a vacsorát. A csütörtöki 
napijegy 18.000 Ft + ÁFA (22.500 Ft), a pénteki napijegy 10.000 Ft + ÁFA (12.500 Ft) közvetített étkezést tartalmaz. A természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a 
konferencia szervezője fizeti, ezért a részvételi díjakban foglalt közvetített étkezések mértéke a számlán külön fel lesz tüntetve. 

 A SZÁLLÁSDÍJ TARTALMA: A megadott szobaárak egy éjszakára vonatkoznak és tartalmazzák az adókat (ÁFA, IFA) és a reggeli árát. A szállásköltségek a számlán külön 
kerülnek feltüntetésre. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szobákat a távozás napján 10.00-ig el kell hagyniuk, különben a szálloda kötbért érvényesít a vendég felé. A kötbér 
mértékét a szálloda határozhatja meg. 

 A megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelentkezés megküldésével  a fenti feltételeket elfogadja. 
 
 
 
 
.................................................................................  ..............................................................................................................  

Dátum Megrendelő aláírása 


