TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
1149 Budapest, Mogyoródi út 32. A5/01-03., +36 1 782 4551, +36 20 457 7616, tszvsz@tszvsz.hu
Kódszám:

20191145

JELENTKEZÉSI LAP
BM OKF - TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség - OTSZ 5.1
ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA
Résztvevők:
Telefon:

E-mail:

Költségviselő neve:
Számlázási címe, adószáma:

A konferencia helyszíne:

Hotel Bál****
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.
2019.11.4–5.
2019.10.25. regisztrációt csak a terem befogadó képességéig tudunk elfogadni

Időpontja:
Jelentkezési határidő:
Kérjük válasszon az alábbiak közül:
Menny.: Részvétel szállással TSZVSZ tag részére:
1 éj / 2 nap (11.4–5.) kétágyasban

Bruttó díj / fő

Díj (nettó)/ fő:

Ebből étkezés:

29.000.-Ft+Áfa

36.830.-Ft

6.000.-Ft+Áfa

7.620.-Ft/éj

1. nap (2019.11.4.)

11.000.-Ft+Áfa/nap

13.970.-Ft/nap

6.000.-Ft+Áfa

2. nap (2019.11.5.)

7.000.-Ft+Áfa/nap

8.890.-Ft/nap

6.000.-Ft+Áfa

17.000.-Ft+Áfa/2nap

21.590.-Ft/2nap

12.000.-Ft+Áfa

Konferenciát követő vacsora részvétel

6.000.-Ft+Áfa

7.620.-Ft

5.700.-Ft+Áfa

Nem TSZVSZ tag által fizetendő plusz díj

6.000.-Ft+Áfa

7.620.-Ft

Egyágyas felár 1 éj
Részvétel szállás nélkül TSZVSZ tagnak:

Mindkét nap (2019.11.4–5.)

Fizetendő (Bruttó)

17.700.-Ft+Áfa

Mindösszesen:
Kedvezményes előző hétvégi érkezésre vagy hosszabbítási lehetőségre a szálloda szabad kapacitásának függvényében van mód,
amennyiben ilyen igény felmerül kérjük jelezni, vagy a szállodánál közvetlen érdeklődni! Amennyiben a második napon nem
kérnek ebédet, kérjük jelezni, ebben az esetben 4.300.- Ft + Áfa összeggel kevesebb a részvételi díj.
Fizetés módja:
átutalás (közleményben kérjük feltüntetni a számla sorszámot)
Számlatulajdonos:
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
Számlaszám:
OTP-Bank 11714006-20442187
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
•
A részvétel feltétele a részvételi díj megérkezése a számlánkra!
•
A jelentkezési lap megküldése (tszvsz@tszvsz.hu) megrendelésnek minősül! Kijelentem, hogy a rendezvényen való részvétel díját a TSZVSZ
bankszámlájára a számlán szereplő határidőig átutalom. (Átutaláskor kérjük, szíveskedjen a számla sorszámára hivatkozni!)
•
Lemondást legkésőbb a rendezvény előtti 15. napig írásban fogadunk el, ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 100%-ban a jelentkezőt
terheli.
•
A részvételi díj étkezést tartalmaz, melynek járulékait a jelentkezőnek kell megfizetni.
•
A szállodai elhelyezés a jelentkezés sorrendjében történik! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szállodai elhelyezést csak a rendelkezésre állók
szobák mértékéig tudunk biztosítani!

Kelt:

, 2019.

.
Jelentkező aláírása*

A jelentkezési lap visszaküldhető e-mailen - tszvsz@tszvsz.hu vagy személyesen 1149 Bp., Mogyoródi út 32. szám alatti irodánkban leadható. Kérjük
ebben az esetben előzetesen telefonon az időpont egyeztetését!
*Aláírásommal hozzájárulok adataim kezeléséhez, (részletek a www.tszvsz.hu oldalon) és ahhoz, hogy a konferencián esetlegesen 25 főnél több hallgató vesz részt, valamint
esetenként fénykép és/vagy videofelvétel készülhet.

