´´ FÓRUMA
ÉLELMEZÉSVEZETOK

JELENTKEZÉSI LAP

(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. 9028 Gyôr, Fehérvári út
75/H. 2. em.) A jelentkezésli lap scannelve e-mailen is visszaküldhetô: sagine.klara@elelmezes.hu vagy
pentasyskft.gyor@gmail.com. Köszönjük!

JELENTKEZÕ NEVE: ................................................................................................................................

Beosztása: ................................................................ Szakképesítése: ......................................................

Születési neve: ..........................................................

MUNKAHELYE: ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Munkahelyének címe: ........................irsz. ....................................................................................helység

..................................................................................út/utca/tér/egyéb ......................................házszám

Munkahely e-mail címe: ...................................................................... Telefonszáma: ..............................

Kérjük, hogy az adatok megadása során kizárólag a munkahelyi, munkáltató által biztosított e-mail

címet és telefonszámot adja meg.

Számlakiegyenlítõ pontos megnevezése: ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................

Címe:..................................................irsz.......................................................................................helység

..................................................................................út/utca/tér/egyéb ......................................házszám

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!
RENDEZVÉNYEK

JELENTKEZÉS (fô)

Regionális Fórum

MISKOLC

2020. március 24.

Regionális Fórum

PÉCS

2020. április 23.

Regionális Fórum

BÉKÉSCSABA

2020. május 19.

Részvételi díj: 6500 Ft+áfa/fó´
A részvételi díj tartalmazza a szakmai programon, a termékbemutatón való részvételt, a kóstolókat,

az elhangzott elôadások prezentációit (amelyek közzétételét az elôadó engedélyezi). Étkezési lehetôség:
városonként eltérô, külön díj esetében igényelhetô. A részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeinken.
Kedvezmény:

Csoportos

500 Ft+áfa/fô

A csoportos kedvezmény igénybevételeinek feltételeit az Általános Részvételi Feltételek 4. pontja tartalmazza.
Az Általános részvételi feltételeket elolvastam, megértettem, és valamennyi pontját elfogadom.

Dátum: ....................................................................

Aláírás: ..........................................................

´´ FÓRUMA
ÉLELMEZÉSVEZETOK

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

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

3. Jelentkezési határidõ mindig a rendezvény napját megelõzõ 3. nap.
4. CSOPORTOS RÉSZVÉTELI KEDVEZMÉNY 500 Ft+áfa a részvételi díjból, amelyet akkor lehet

érvényesíteni, ha azonos a jelentkezôk számlakiegyenlítôje. A jelentkezési lapokat együtt, összetûzve
kell beküldeni. A kedvezmény a hozott személy (személyek) számára jár.

5. A befizetés a küldött számla ellenében átutalással vagy postai utalványon lehetséges.
6. A részvételi jegy és a számla kiküldése együtt történik a jelentkezési lapon megadott címre.
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 telefonon jelezzék.
9. A RÉSZVÉTEL LEMONDÁSA a rendezvény napja ELÕTTI 10. NAPIG BEÉRKEZÕLEG, kizárólag írás-

ban (levélben, e-mailben) lehetséges. Lemondást a megadott határidõn túl nem tudunk elfogadni. A
számla határidõre történõ kifizetésének elmaradása önmagában NEM tekinthetõ lemondásnak.

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

11. Az adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 rendelete), valamint az információs önrendelkezési jogról és

információszabadságról szóló 2011 évi CXII. tv., a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX.tv.) és a
reklámról szóló 2008 évi XLVIII. tv. értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag az alábbi adatokat átadjuk a fórumon kiállítók részére üzleti ajánlat és
kapcsolatfelvétel céljából (közvetlen üzleti célú megkeresés, hírek, üzleti ajánlatok küldése).
Átadott adatok: az Ön neve, a munkáltató neve, a munkáltató címe, munkahelyi hivatalos e-mail
címe és telefonszáma.
Kérjük, hogy az adatok megadása során kizárólag a munkahelyi, munkáltató által biztosított e-mail címet
és telefonszámot adja meg, mivel a kiállítók a munkáltató részére kívánnak közvetlen üzleti célú megkereséseket és reklámanyagot küldeni és nem az Ön, mint természetes személy részére. Az ilyen megkeresések késôbbi lemondása, tiltása közvetlenül a megkeresést küldô kiállító felé lehetséges.

Beküldési cím: Pentasys Kft. 9028 Gyôr, Fehérvári út 75/H. 2. em.

E-mail: pentasyskft.gyor@gmail.com • sagine.klara@elelmezes.hu

