JELENTKEZÉSI LAP
AZ ÉLELMEZÉSVEZETÕK FÓRUMAIRA
(A jelentkezõ tölti ki.)
Kitöltés elõtt kérjük, olvassa el a hátoldalon feltüntetett részvételi feltételeket! A jelentkezési lapot pontosan, nyomtatott betûvel kitöltve és aláírva kérjük címünkre visszaküldeni! (Pentasys Kft. 9024 Gyõr, Eörsy P. u. 25/A). Köszönjük!

JELENTKEZÕ NEVE: ..................................................................................................................................................
Beosztása: ........................................................................ Szakképesítése: ..............................................................
Születési név:...................................................................... Születési dátum: ..............................................................
Anyja neve: ........................................................................ Mûködési ig. (ONY) száma: ............................................
MUNKAHELYE: ............................................................................................................................................................
Munkahelyének címe: ................................irsz. ..............................................................................................helység
............................................................................................utca ..........................................................................szám
Munkahely e-mail címe: .................................................................................... Telefonszáma:..................................
Számlakiegyenlítõ pontos megnevezése: ................................................................................................................
Címe: ..................irsz. ........................................................helység ..............................................utca................szám
Adószám: .......................................................................... Ügyintézô neve:................................................................
FIGYELEM! A számlát az Ön által megadott számlakiegyenlítõ nevére és címére állítjuk ki, és a részvételi
jegyével együtt a munkahelye címére küldjük!

ÉLELMEZÉSVEZETÔK XIX. ORSZÁGOS FÓRUMA
BUDAPEST, 2016. NOVEMBER 9—10.

Részvételi díj 1 fõ részére: 17 000 Ft+áfa

fô

A részvételi díj tartalmazza: a szakmai programokon való részvételt és az étkezések árát, de nem tartalmazza a szállás
költségeit. A részvételi díj nem megbontható, 2 napra szól. Az ebéd árát a számlán külön tételben szerepeltetjük, az adóvonzat a megrendelôt terheli. Elôzetes egyeztetés alapján lehetôség van vegetáriánus ebéd vagy diétás étkezés biztosítására is, kérjük, a jelentkezési lapra írják rá ezt a kérésüket.
Vegetáriánus ebédet kérek:
Csoportos kedvezmény:
Szállás:
1 ágyas szoba br. 13 800 Ft/fô
(reggelivel)
2 ágyas szoba br. 8500 Ft/fô
(reggelivel)
A szobaárak magukban foglalják az áfát, az idegenforgalmi adót, a büféreggelit, valamint a következô létesítmények
használatát: uszoda, jacuzzi, szauna. Nem foglalják magukban a szobai minibárból történô fogyasztást.
Szobatársnak kérem:…………………………………….
Figyelem! A kétágyas szobában történô elhelyezést akkor tudjuk biztosítani, ha van szobatárs. Aki nem adja meg
a szobatárs nevét, annak a jelentkezôk közül automatikusan kijelölünk egy fôt. Ha nincs annyi szálláskérô,
akkor csak egyágyas szobában az egyágyas áron tudjuk a szállást biztosítani.

Az igénybe vehetõ kedvezményekrõl az általános részvételi feltételekben talál bõvebb információt!
Jelentkezési határidõ mindig a rendezvény napját megelõzõ 10. nap.
A részvételi feltételeket megértettem, azok elfogadását aláírásommal igazolom:
Dátum: ..........................................................................

Aláírás: ................................................................
ÉLELMEZÉS 2016. október
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ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
AZ ÉLELMEZÉSVEZETÕK FÓRUMAIRA

1.
1.

Jelentkezni az olvashatóan, NYOMTATOTT BETÛVEL kitöltött és a Pentasys Kft. címére visszaküldött aláírt
jelentkezési lappal lehetséges.

2.
2.

A JELENTKEZÉS MEGRENDELÉSNEK MINÕSÜL, ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.

3.

Jelentkezési határidõ mindig a rendezvény napját megelõzõ 10. nap. A határidõn túl beérkezõ
jelentkezésekre 10% felárat számolunk fel.

4.

CSOPORTOS RÉSZVÉTELI KEDVEZMÉNY. A csoportos kedvezmény 500 Ft+áfa a részvételi díjból,
amelyet akkor lehet érvényesíteni, ha azonos a számlakiegyenlítô. A jelentkezési lapokat együtt,
összetûzve kell beküldeni, nem elég megadni a jelentkezôk számát. A kedvezmény a hozott személy
(személyek) számára jár. A csoportból egy fô teljes árat fizet, a többiek pedig kedvezményt kapnak.

5.

A befizetés a küldött számla ellenében átutalással vagy postai utalványon lehetséges.

6.

A részvételi jegy és a számla kiküldése együtt történik a munkahely címére.
Kérjük, a számla kiegyenlítésérõl gyõzõdjön meg személyesen!

7.

A rendezvényen való részvétel a RÉSZVÉTELI JEGY ÉS A BEFIZETÉST IGAZOLÓ FÉNYMÁSOLAT EGYÜTTES
BEMUTATÁSÁVAL TÖRTÉNIK.

8.

Személycsere esetén kérjük, a résztvevõ nevét a 96/525-011-es telefonon jelezzék.

9.

A RÉSZVÉTEL LEMONDÁSA a rendezvény napja ELÕTTI 10. NAPIG BEÉRKEZÕLEG, kizárólag írásban (levélben,
faxon, e-mailben) lehetséges. Lemondást a megadott határidõn túl nem tudunk elfogadni. A számla határidõre
történõ kifizetésének elmaradása önmagában NEM tekinthetõ lemondásnak.

10. ÉRVÉNYES (a 9. pontban leírt) LEMONDÁS HIÁNYÁBAN A TELJES RÉSZVÉTELI DÍJ KIFIZETÉSÉTÕL
ELTEKINTENI NEM TUDUNK!

11.

Az adatvédelmi törvény (2011. évi CXII. tv.), valamint a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX. tv.) értelmében
szeretnénk tájékoztatni, hogy jelentkezésével mint ügyfelünk hozzájárul, hogy adatait (név, munkahely címe,
telefonszáma, e-mail) a Pentasys Kft. mint adatkezelô, az adatvédelmi jogszabályok elôírásainak megfelelôen
áruküldô, üzletszerzô tevékenységéhez, hírlevél és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve
felhasználja, valamint harmadik személyek (kizárólag a közétkeztetésben érdekelt beszállító cégek) részére átadja.
Az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok felhasználása, átadása bármikor lemondható, megszüntethetô.

Beküldési cím: PENTASYS KFT. 9024 GYÕR, EÖRSY P. U. 25/A. FAX: 96/525-015.
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