MAGYAR ÁPOLÁSI IGAZGATÓK EGYESÜLETÉNEK 2018. ÉVI KONFERENCIÁJA
Balatonfüred, Hotel Füred Spa & Conference ****, 2018. szeptember 11-13.
Balatonfüred, Széchenyi u. 20.

REGISZTRÁCIÓS LAP
Résztvevő neve:
Születési név:
Beosztása:
Munkahely neve,
címe:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Regisztrációs díj:
Szállás:

12.000 Ft/fő (MÁIE tag részére)

Szeptember 11.

6.000 Ft/fő (nyugdíjas MÁIE tag részére)
21.000 Ft/fő (nem MÁIE tag részére)

Szeptember 12.

Szeptember 13.

Egyágyas
elhelyezéssel:

30.000 Ft/fő + 505 Ft IFA

30.000 Ft/fő + 505 Ft IFA

-

Kétágyas
elhelyezéssel:

22.000 Ft/fő + 505 Ft IFA

22.000 Ft/fő + 505 Ft IFA

-

Ebéd:

5.500 Ft/fő

5.500 Ft/fő

Vacsora:

6.500 Ft/fő

-

-

10.000 Ft/fő

-

Bankett vacsora:

-

5.500 Ft/fő

Összes részvételi költség:
Kétágyas elhelyezés esetén a szobatárs neve:...............................................................................................
Parkolási lehetőség nem szállóvendégeknek a szálloda területén 1200 Ft/nap, melyet a szállodával kérünk
rendezni. A szálloda környéki utcákban a parkolás díjmentes. A szobákból történő telefonhívás és minibár
használat a résztvevő költsége. A szobákat kérjük a távozás napján 11:00 óráig elhagyni szíveskedjenek.
A konferencia részvételi díjainak befizetése az alábbiakra jogosít fel: szakmai programokon történő részvétel,
kávészüneti ellátás mindhárom napon, dosszié.
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Jelen regisztrációs lap kitöltésével hozzájárul, hogy a MÁIE Konferenciájának Szervező bizottsága személyi adatait teljes körűen kezelje.
Tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés célja az Ön, vagy az Ön által képviselt szervezet regisztrálása
programjainkra, az adatkezelés alapja pedig az Ön és a MÁIE között jelen regisztrációval/jelentkezési lap kitöltésével létrejött szerződés.
Tudomásul veszi továbbá, hogy az adatok kezelésére és feldolgozására a MÁIE munkatársai jogosultak, az adatkezelés ideje határozatlan.
Az adatokat a MÁIE munkatársai ismerhetik meg. Tudomásul veszi, hogy kérheti saját személyes adatai pontosítását, frissítését és törlését.
A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelem az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: maie@maie.hu.

A regisztrációs lapokat kérjük visszaküldeni 2018. július 31-ig a maie@maie.hu e-mail címre,
vagy a 87/584-544 faxra. Kérdés esetén elérhetőségünk: 87/584-558
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FIZETÉSI MÓDOK, KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT

KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT ÖNKÖLTSÉGES RÉSZVÉTEL ESETÉRE

Alulírott ........................................................................................... vállalom, hogy a regisztrációs lapon
összesített költségeimet legkésőbb 2018. augusztus 15-ig átutalom a Balatonfüredi Szívkórház
Alapítvány 11748069-25509173 számú bankszámlaszámára.
Dátum:.........................................................
Aláírás:.........................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZPONZORÁLT KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT
Kérjük, csak szponzorált részvétel esetén töltsék ki!

Ezúton
vállaljuk,
hogy
..................................................................................................................
regisztráció / étkezés / szállás (megfelelő rész aláhúzandó) költségeit átutalással egyenlítjük ki
legkésőbb 2018. augusztus 15-ig a Balatonfüredi Szívkórház Alapítvány 11748069-25509173 számú
bankszámlaszámára.
Szponzor adatai:
Számlázási név, cím:...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………… Adószám: .........................................
Ügyintéző neve, tel.száma, e-mail címe:....................................................................................................
Cégszerű aláírás (pecséttel): ......................................
Kérjük, átutaláskor a résztvevő nevét és a díjbekérő számát feltétlen tüntessék fel!
A regisztrációs lapokat kérjük visszaküldeni 2018. július 31-ig a maie@maie.hu e-mail címre,
vagy a 87/584-544 faxra. Kérdés esetén elérhetőségünk: 87/584-558

