XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum
2017. március 07-09., Hotel Bellevue, Esztergom

RÉSZTVEVŐI JELENTKEZÉSI LAP
Név: __________________________________________Beosztás_________________________________
Cég név:_______________________________________________________________________________
Adószám:______________________________________________________________________________
Számlázási cím:_________________________________________________________________________
Postázási cím:___________________________________________________________________________
Mobil/tel:_______________________________Email:__________________________________________
A Fórum részvételi díj* táblázata:
Részvétel dátuma

2017. február 13-ig

2017. február 13. után
Vagy a helyszínen**

Március 07-08-09.

□ 60.000 Ft

□ 70.000 Ft

Március 07-08.
Március 08-09.
Március 07.
Március 08.
Március 09.

□ 45.000 Ft
□ 45.000 Ft
□ 25.000 Ft
□ 25.000 Ft
□ 25.000 Ft

□ 55.000 Ft
□ 55.000 Ft
□ 30.000 Ft
□ 30.000 Ft
□ 30.000 Ft

*A részvételi díj 1 főre tartalmazza az előadásokon való részvételt, a szakmai anyagot, a kávészüneteket és a büféebédet, valamint
az extra programokat. A feltüntetett díjak forintban értendők és a 27%-os Áfát NEM tartalmazzák!
** Helyszíni fizetés csak készpénzben lehetséges!

Létszám és törzslátogatói kedvezmények[]:
Legalább 2 alkalommal részt vettem a Fórumon:
□ 2012
□ 2013
□ 2014
□ 2015
□2016

Törzslátogató vagyok
(-10%)
Vállalati asztal
[]

□ 4 főtől
(-10%)

Asztal tagok:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

A kedvezmények kizárólag a Fórum részvételi díjára értendők. Kérjük, a jelentkezési lapon az asztal tagjainak nevét feltüntetni
szíveskedjen! A nevek feltüntetésének elmaradása esetén a kedvezményt érvényesíteni nem tudjuk.
Ön vagy Cége megelőző két évi részvételét a konferencián számla bemutatásával igazolni szíveskedjen a jelentkezéskor!
A csoport-és törzskedvezmények nem összevonhatók!

A Fórum részvételi díj megfizetésével az alábbi extra programokon DÍJMENTESEN vehet részt.
Kérjük, jelölje be, ha részt kíván venni!
Amennyiben csak az extra programokon kíván Ön vagy kísérője részt venni – a Fórumon nem -,
úgy az alábbi díjtáblázatot szíveskedjen figyelembe venni!
2017. február 13. után
2017. február 13-ig
Vagy a helyszínen**
Nemzetközi Szakestély
(március 07. 20.00-24.00)

FCSM Dél-pesti Telep üzemlátogatás
(március 08.)

Paksi Atomerőmű látogatás*

□ 7.000 Ft.

□ 10.000 Ft.

□ 7.000 Ft.

□ 10.000 Ft.

□ 7.000 Ft.

□ 10.000 Ft.

(március 09.)
*A programon csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A látogatáshoz szükséges adatok a résztvevő nevén túl:
Sz.ig.: ………………………
Szül.dátum:………………………………
A személyi igazolványt a helyszínen is szükséges lesz bemutatni az azonosításhoz.
Az extra programokra a max. 30 fős csoportokat a jelentkezések sorrendjében töltjük fel.
Az extra programok díjai 1 főre tartalmazzák a programon való részvételt és az ahhoz tartozó étkezést/transzfer díját. A feltüntetett
díjak forintban értendők és a 27%-os Áfát NEM tartalmazzák!
** Helyszíni fizetés csak készpénzben lehetséges!
BEKÜLDENDŐ: Gyarmati Renáta részére,
Mobil: +36 70 946 39 54, E-mail: titkarsag@sunwo.eu
Fórumszervező: SUNWO Zrt. Cg. 11-10-001699, Cím: 1039 Bp. Pünkösdfürdő u. 48/a

XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum
2017. március 07-09., Hotel Bellevue, Esztergom
SZÁLLÁSFOGLALÁS – HOTEL BELLEVUE ****
2500 Esztergom/Búbánatvölgy, Őrtorony u. 49.
A Fórumszervező a jelentkezés sorrendjében tölti fel a szálláshelyeket.

Szoba típusa
1 ágyas,
fürdőszobás szoba
reggelivel
2 ágyas,
fürdőszobás szoba
reggelivel
3 ágyas,
fürdőszobás szoba
reggelivel

Ár

2017.03.07.

2017.03.08.

+1 éj:
…………………..

15.300 Ft
/szoba/éj

□

□

□

18.600 Ft /
/szoba/éj

□

□

□

27.900 Ft /
/szoba/éj

□

□

□

A feltüntetett szállásdíjak forintban értendők és a 18%-os Áfa-t, valamint az idegenforgalmi adót (300 Ft/fő/éj)
tartalmazzák.
A Fórumszervező a szállás biztosításánál fenntartja a jogot, hogy azokat a jelentkezés sorrendjében és esetleg alternatív
szálláslehetőséggel igazolja vissza.
Szobatárs(ak) neve*:_______________________________________________________________
*A kettős foglalás elkerülése érdekében kérjük kitölteni a fenti rovatot, az adatokat bizalmasan kezeljük!

ÉRKEZÉS IDŐPONTJA:________________TÁVOZÁS IDŐPONTJA:__________________

SZÁMLÁZÁS MENETE:
Kitöltött jelentkezési lapja alapján díjbekérőt állítunk ki, melyet az adatainál feltüntetett e-mailcímre küldünk
meg elektronikus formában.
A díjbekérő összegének megfizetését követően kiállítjuk a Számlát, melynek eredeti példányát az adatainál
feltüntetett postacímre postázunk.
Költségeimet a jelentkezésem alapján kiállított díjbekérőnek megfelelően átutalom a következő
bankszámlaszámra:
Sberbank 14100488-16590549-01000002
Kedvezményezett: Sunwo Zrt. Székhely: 2545-Dunaalmás, 0709/7 hrsz., Asz: 22769309-2-11

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
A Fórumszervező csak a 2017. február 06-ig beérkezett írásbeli lemondásokat fogadja el, 50%-os
díjvisszatérítéssel. Az ezt követő időszakban visszatérítési lehetőség nincs. A lemondásból, vagy a
módosításból eredő elszámolásra, csak a tárgyi Fórum lebonyolítását követően kerülhet sor.

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lap mindkét oldalát átolvastam, részvételi
szándékomnak megfelelően hiánytalanul kitöltöttem, a megjelölt szolgáltatásokat
megrendelem, azok ellenértékét megfizetem, a lemondási feltételeket tudomásul veszem.

Dátum:

Aláírás:
BEKÜLDENDŐ: Gyarmati Renáta részére,
Mobil: +36 70 946 39 54, E-mail: titkarsag@sunwo.eu
Fórumszervező: SUNWO Zrt. Cg. 11-10-001699, Cím: 1039 Bp. Pünkösdfürdő u. 48/a

