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A konferencia költségeinek összesítője:
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A sorok elején jelölje
MEE / VTT egyéni tag
Nem tag
x-el a megfelelőket!
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nyugdíjas*
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diák*
önkormányzat*
ORing Hungary Workshop rendezvényen részt kívánok venni :
Étkezés**
ebéd február 5-én
ebéd február 6-án

4 000 Ft
4 000 Ft

Összesen
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Ft + ÁFA
Ft
Ft
Ft
Ft

IGEN
Ft + ÁFA
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húsmentes menüt kérek
Mindösszesen :

Ft + ÁFA
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* A konferencián a Világítástechnikai Társaság nyugdíjas tagjai, a nappali tagozatos aktív jogviszonnyal
rendelkező diákok, az oktatási intézmények tanárai / kutatói, illetve az önkormányzatok műszaki osztályán
világítástechnikai munkakörben tevékenykedő szakemberek (intézményen keresztül történő jelentkezés
esetén) bruttó 2.000 Ft regisztrációs díjjal vehetnek részt a rendezvényen.
Korlátozott számban az ITM támogatásával a regisztrációs díj teljes körű részvételt biztosít, mely magába
foglalja az előadásokon való részvételt és az étkezéseket. A korlátozott szám felett ezen kedvezményes
részvételi díj csak az előadásokon való részvételre jogosítja fel a jelentkezőt.
Nyugdíjas és diák kedvezménnyel történő jelentkezés esetén csak a jelentkező magánszemély számára,
oktatói kedvezménnyel történő jelentkezés esetén pedig az oktatási intézmény részére vagy a jelentkező
magánszemély számára állítjuk ki a számlát.
** A hatályos jogszabályok értelmében a szervezési költség és az étkezési költség a számlán külön
feltüntetésre kerül.
Egy jelentkezési lapon egy fő jelentkezésére van lehetőség. Azonos munkahelyről több jelentkező esetén a
megfelelő számú jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni. Bármilyen egyéni kéréssel kapcsolatban
(pl. összevont számlázás, kiállításhoz kapcsolódó kérés, előadók kedvezménye, stb.) a VTT titkársága
(vtt@vilagitas.org T.: +36305379897) tud felvilágosítással szolgálni és segíteni.
A részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvételt és a kiadvány költségét, amelyről a
jelentkezést követően számlát küldünk. A számlában a szervezési költség és a választható étkezés
külön feltüntetésre kerül.
A VTT rendezvényein hang- és képfelvétel készül, a VTT erre vonatkozó nyilatkozatát a résztvevő a
jelentkezéssel egyidejűleg a vilagitas.org oldalon megismerte és elfogadja.
A részvétel lemondása csak írásban, legkésőbb 2020. január 31-ig lehetséges. Ennek elmulasztása
esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.

NYILATKOZAT
Ezen lap kitöltésével és aláírásával jelentkezem a XI. LED Konferenciára. Tudomásul veszem,
hogy lemondás csak írásban és a konferencia előtt (2020. január 31-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, határidőre átutalom.
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