JELENTKEZÉSI LAP ÉS NYILATKOZAT
L. Közvilágítási Ankét – 2019. május 16-17.
a Világítástechnikai Társaság szervezésében
(összesen 2 oldal)
Kérjük, ezt a két oldalt kitöltve, aláírva, elektronikusan vagy beszkennelve a

vtt@vilagitas.org
e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.
Résztvevő neve:

Munkavállaló

Azonos cégtől érkezők

☐

Telefon száma:

Nyugdíjas

☐

☐

E-mail címe:

VTT / MEE egyéni tag
Tagsági száma:

További résztvevő neve:

Telefon száma:

Munkavállaló

☐

☒

VTT / MEE egyéni tag
Tagsági száma:

További résztvevő neve:

Telefon száma:

Munkavállaló

☐

☒

E-mail címe:

E-mail címe:

VTT / MEE egyéni tag
Tagsági száma:

Cég neve:
Székhelye:
Ügyintéző neve:

Telefon száma:

E-mail címe:

Számlázási cím (ha eltér a székhelytől):
Postázási cím (ha eltér a székhelytől):

☐

A cég kiállítóként kíván részt venni

☐

A kiállító cég a VTT jogi tagja

(folytatás a következő oldalon)

MEE Világítástechnikai Társaság
1042 Budapest, Árpád út 67.
Telefon: +6 1 369 6631
Mobil: +36 30 537 9897
E-mail: vtt@vilagitas.org
Honlap: www.vilagitas.org

A konferencia költségeinek összesítője (bruttó árakat tartalmaz):
május 6-ig fizetve

május 7–13 közt fizetve

MEE tagok

Nem tagok

Szervezési költség

35560.(28000.-+ÁFA)
……. db

44450.(35000.-+ÁFA)
……. db

44450.(35000.-+ÁFA)
…….. db

57150.(45000.-+ÁFA)
…….. db

Nyugdíjas MEE tag szervezési
költsége

6350.(5000.- + ÁFA)
☐

––

12700.(10000.- + ÁFA)
☐

––

Étkezés (kávészünetek, büféebéd
16-én és 17-én, gálavacsora 16-én)
Kiállítói díj
(egyéni csomag után érdeklődjön)

MEE tagok

Nem tagok

20000.☐
50800.(40000.- + ÁFA)
☐

Szállás díj
(fakultatív program szállás
igényét külön kell jelölni)

63500.(50000.- + ÁFA)
☐

63500.(50000.- + ÁFA)
☐

82550.(65000.- + ÁFA)
☐

1 éjszaka
egyágyas
16500.……… db

Idegenforgalmi adó
(szálláshoz kötelezően fizetendő,
külön sorként kell feltüntetni a
számlán)

kétágyas
10500.……… db

1 főnek 1 éjszakára

500.………. db

Kétágyas elhelyezésnél preferált
szobatárs neve:
Részvétel a fakultatív program
(vacsora, szállás + program)

☐

1 ágyas

ÖSSZES KÖLTSÉG:

28000.-

☐

2 ágyas

25000.-

……………………….. .-Ft

A hatályos jogszabályok értelmében a szervezési költségek és az étkezési költség a számlán
külön kerül feltüntetésre.
E jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával jelentkezem a konferenciára. Tudomásul veszem, hogy
lemondás csak írásban és 2019. május 13-ig lehetséges, ennek elmulasztása esetén a teljes
részvételi díjat megtérítem.
Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet, a vilagitas.org weblapon
olvasható Tájékoztató szerint.
Vállalom, hogy a megküldött számlán szereplő fizetendő végösszeget a MEE Világítástechnikai
Társaság 10300002-10551584-49020015 számlájára, határidőre átutalom.
Dátum:

2019. __________________. ____
Aláírás:

MEE Világítástechnikai Társaság
1042 Budapest, Árpád út 67.
Telefon: +6 1 369 6631
Mobil: +36 30 537 9897
E-mail: vtt@vilagitas.org
Honlap: www.vilagitas.org

