
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG
A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET SZERVEZETE

A Világítástechnikai Társaság
2016. május 26-27-én rendezi meg a 

XLVII. Közvilágítási Ankétot 
Kaposváron.

A konferencia helyszíne: Hotel Kapos
7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.

Az előadások témái várhatóan nemcsak kíváncsiságunkat keltik fel, hanem az új és gyakorlati
szempontú témák jelentős új tudásanyagot is adhatnak nekünk, túlmutatva a szűkebb szakmai
ismereteinken, akár az informatika, akár a gazdaságossági kérdések terén. 

Szerencsés módon idén az ankéttal egy időben kerül megrendezésre, a mára már országosan is
ismert Rippl-Rónai Fesztivál, amelyre a Hotel Kapos ajánlata alapján a Közvilágítási Ankét
résztvevőinek igény esetén hosszabbítható a tartózkodása a hétvégére is. 
http://www.ripplfeszt.hu/

Ennek jegyében invitálunk minden kedves érdeklődőt Ankétunkra és leginkább arra,  hogy
használjuk ki, hogy évente egyszer lehetőségünk van tapasztalatainkat kicserélni és előadóink
felé feltenni azokat a kérdéseket, amelyek gyakorlatunkban nap- mint-nap felmerülnek.

Jelentkezési határidő: 2016. május 20.

Postacím: 1042 Budapest, Árpád út 67.     www.vilagitas.org       E-mail: vtt@vilagitas.org
Tel: (+36) 30/537 9897 Tel/ Fax: (+36) 1/369 6631

Adószám: 18121551-2-41,  Bankszámlaszám: 10300002-10551584-49020015      Számlavezető bank: MKB Zrt.
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részvételi díj (Ft / fő bruttó)
2016. május 6-ig 2016.május 20-ig

érvényes MEE
és/vagy VTT

tagsággal
rendelkező

nem MEE
és/vagy VTT tag

MEE és/vagy
VTT tag

nem tag

részvételi díj 23 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 30 000 Ft
kiállítói díj (asztal) 30 000 Ft 40 000 Ft 35 000 Ft 50 000 Ft

kiállító (2. résztvevő) 5 000 Ft 10 000 Ft
kedvezményes részvételi díj

(nappali hallgatói diák,
nyugdíjas MEE tag)

5 000 Ft

étkezés (Ft / fő bruttó)
2 ebéd, 1 vacsora, 

2 kávészünet
14 000 Ft 15 000 Ft

szállás (Ft / fő / éj bruttó)
egyágyas szoba 9 000 Ft
kétágyas szoba 7 000 Ft

♦  Cégbemutató  előadásra,  reklámanyagok  szétosztására  csak  a  VTT  egyéni,  vagy  jogi
tagjainak és szponzoroknak van lehetőségük. ♦ A részvételi díj tartalmazza az Ankéton való
részvételt,  amelyről  a  jelentkezést  követően  számlát  küldünk.  ♦  A számlán  a  szervezési
költség, az étkezés költsége és a szállás költsége külön kerülnek feltüntetésre. ♦ Az árak az
ÁFA-t tartalmazzák.

A jelentkezések elfogadásáról értesítést küldünk. Az Ankéton való részvétel lemondása csak
írásban, legkésőbb  2016. május 20-ig lehetséges. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a
teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. 

A részvétel feltétele a részvételi díjnak a VTT számlájára a rendezvény kezdete előtt való
beérkezése.

Szállásinformáció – Hotel Kapos
A belváros  nevezetességei,  a  szórakozóhelyek  és  a
bevásárlóközpontok  a  szállodából  gyalog
megközelíthetők.  Szobáink  mindegyike  színes
televízióval,  telefonnal,  minibárral,  fürdőszobával
felszerelt.  A  hotelhez  saját  őrzött  parkolóház,  lift,
szolárium,  kávézó,  étterem,  hangulatos  terasz,
valamint játszóház tartozik. 

A résztvevőnként kitöltött jelentkezési lapot, valamint a nyilatkozatot a vtt@vilagitas.org
e-mail címre kérjük elküldeni. Várjuk a közvilágítás iránt érdeklődők jelentkezését!

Nagy János sk. Mancz Ivette sk.
Világítástechnikai Társaság  Világítástechnikai Társaság

elnök alelnök
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JELENTKEZÉSI LAP (1 fő egyéni jelentkező, vagy 1 fő kiállító részére)
XLVII Közvilágítási Ankét – 2016. május 26-27. 

Hotel Kapos – 7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.
Résztvevő neve: E-mail: Telefonszám:

Ügyintéző neve: E-mail: Telefonszám:

Cég, oktatási intézmény neve: A jelentkező 
(Figyelem: 
a jobbra található 
jelölőnégyzetekből 
keretenként 
legfeljebb egy 
jelölhető)

 MEE / VTT egyéni / jogi tag
 nem tag

 kiállító (1. személy) 
 kiállító (+1 fő)

Számlázási cím:  munkavállaló
 MEE nyugdíjas
 diák

 igényel étkeztetést (2e+1v+2kv)
 nem igényel étkeztetést

Postázási cím:

A jelentkező szállásigénye:   nincs     egyágyas    kétágyas, szobatársam neve:

A cég részére kiállítási lehetőséget igényel (200 cm x 100 cm asztal)?  igen, db asztal  nem 

A  jelentkezési  lapon  megjelölt  szállásigényeket  a  beérkezés  sorrendjében,  a  szabad
kapacitásig tudjuk garantálni, ha ez kimerülne, akkor az árban legközelebb eső szabad szállást
igyekszünk biztosítani (az ilyen típusú változásokról az érintetteknek értesítést küldünk).

A hatályos  jogszabályok  értelmében  a  szervezési  költség,  az étkezési  költség  és  a  szállás
költsége a számlán külön-külön kerülnek feltüntetésre.

Nyilatkozat

Ezen lap kitöltésével és aláírásával jelentkezem a konferenciára.  Tudomásul veszem, hogy
lemondás  csak  írásban  és  a  konferencia  előtt  (2016.  május  20-ig)  lehetséges,  ennek
elmulasztása esetén a teljes részvételi díjat megtérítem. 

Vállalom,  hogy  a  megküldött  számlán  szereplő  fizetendő  végösszeget  a  MEE
Világítástechnikai Társaság 10300002-10551584-49020015 számlájára, a rendezvény kezdete
előtt átutalom.

Dátum: Aláírás: 
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