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REGISZTRÁCIÓS LAP
Visszaküldendő 2017. november 10-ig az lkristof@convention.hu e-mail címre vagy a
következő elérhetőségekre legyen kedves elküldeni: postacím: Convention Budapest K.,
1036 Budapest Lajos u. 66. A épület, fax: (+36 1) 299-0187.
Javasolt jelentkezési mód on-line a www.convention.hu oldalon.

A REGISZTRÁCIÓS LAPOT, KÉRJÜK NYOMTATOTT
NAGY BETŰKKEL SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI!

Amennyiben a költségek cég/alapítvány/intézmény által kerülnek kiegyenlítésre (szponzorált részvétel), azt csak abban az esetben áll
módunkban elfogadni, amennyiben az alábbi adatok kitöltésre kerülnek és a költségvállaló cég pecsétje és cégszerű aláírása is szerepel rajta.
Ezúton vállaljuk, hogy az alábbi résztvevő költségeit (
regisztrációs,
étkezési
szállás) átutalással egyenlítjük ki. A
regisztrációs díj tartalmaz kávészüneti ellátást 5 alkalommal(a számlán külön sorban 5.200 Forint értékben kerül feltüntetésre).
Vezetéknév (

Prof.

Dr.):

Keresztnév:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Számlazási név:

Számlázási cím:

E-mail cím (ahová a számlát küldjük):

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefonszáma:

Jelentkezése esetén kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a Convention Budapest K.-hez eljuttatni. A részvétel feltétele a regisztrálás. Regisztrációját követően emailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat találja. Külön kérésre csekket postázunk. Előzetesen számlát céges támogatás
esetén annak a cégnek küldünk, amely faxon vagy levélben hivatalosan elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről. A Convention Budapest K. az
igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó beﬁzetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a
megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Regisztrációja ekkor válik véglegessé. Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevő nevét legyen kedves a
csekk közleményrovatában nyomtatott nagybetűkkel feltűntetni. Ennek hiányában a beﬁzetést nem tudjuk beazonosítani. Köszönjük. Szíves ﬁgyelmét felhívjuk,
hogy utólagosan számlát más címre kiállítani, 2017. szeptember 30-a után regisztrációt törölni, a beﬁzetett összeget visszaﬁzetni nem áll módunkban a kötbéres
szerződések miatt. Megértését köszönjük! Amennyiben regisztrációs díjának beﬁzetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2017. november 10-ig, úgy az
igényelt szolgáltatásokat és regisztrációját töröljük.
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