
Konferencia jelentkezési lap 

A Magyar Biztonsági Fórum VI. szakmai konferenciája 2016 

„Fly me to the Moon” 

Four Points by Sheraton Hotel & Konferenciaközpont 6000 Kecskemét, Izsáki út 6. 
fourpointskecskemet.hu 

2016. március 23-25. 

Beosztása: 
Telefon: 

A résztvevő neve: 

Az elhelyezés módja és nettó ára / fő: 

Csak az 1. nap  (szekció előadások) Csak a 2-3. nap (plenáris  előadások) 

Szállás nélkül    15 000 HUF Szállás nélkül   59 990 HUF 
Arany Homok Hotel kétágyas     27 000 HUF Arany Homok Hotel kétágyas   74 990 HUF 
Arany Homok Hotel egyágyas    30 000 HUF Arany Homok Hotel egyágyas   79 990 HUF 
Four Points Hotel kétágyas     33 000 HUF Four Points Hotel kétágyas   84 990 HUF*  
Four Points Hotel egyágyas    38 000 HUF Four Points Hotel egyágyas   89 990 HUF 

Mindhárom nap 

Szállás nélkül 
 

74 990 HUF 
Arany Homok Hotel kétágyas 101 990 HUF 
Arany Homok Hotel egyágyas 109 990 HUF 
Four Points Hotel kétágyas 117 990 HUF* 
Four Points Hotel egyágyas 127 990 HUF 

Farkas Bertalan : Az űrhajós Dr. Nógrádi György : 40 év alatt a Föld körül 

Kétágyas elhelyezésnél a szobatárs neve:

(Figyelem, a szobatársnak külön jelentkezési lapot kell kitöltenie, ez csupán tájékoztató jellegű információ 
a hotelnek a szobabeosztáshoz!) 

e-mail címe:
A költségviselő neve:

címe: 
adószáma:          

  elektronikus számlát befogad?
elektronikus számla befogadására kijelölt e-mail cím:

megrendelés száma a költségviselőnél (PO szám):

Kiállító vagyok,   részvételi jegyem a kiállítói díjban rendezve

* Annak érdekében,  hogy minél több ve ndégünk  s zállhasson meg  a Four Points Hotelben a kétágyas 
opciót választók plusz ajándékot kapnak. Egy-egy könyv Dr. Nógrádi Györgytől vagy Farkas 
Bertalantól –melyet a helyszínen dedikáltathat is- és egy-egy ingyenes tombolaszelvény a jutalma 
annak, aki lemond az egyágyas szoba kényelméről.

Kétágyas szobában szállok meg a Four Pointsban, ezért ezt a könyvet választom: 

http://www.fourpointskecskemet.hu/
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Egyéb megjegyzések (kedvezménykódok, mozgáskorlátozott, különleges étkezési igények, speciális 
számlázási igények, stb.) : 

Részvételi díj: Magában foglalja az étkezések és a konferecia díját is, de nem tartalmazza az egyéni éttermi, 
bár,  minibár fogyasztás díját és egyéb, a hotel által térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokat. A 
szállást tartalmazó díjcsomagok esetében tartalmazza a szállást, a reggelit és az idegenforgalmi adót is. 

 A díjak közvetített szolgáltatást is tartalmaznak! A díj szállás és étkezés tartalma miatti SZJA megfizetése a 
megrendelő kötelezettsége!   

Fizetés és számlázás módja: A jelentkezési lap alapján a MaBiFo Tanácsadó Kft. elektronikus díjbekérőt 
állít ki, melynek befizetése után elektronikus előlegszámlát küld. A rendezvény lezárását követően kerül 
kiállításra a végszámla, mely szintén elektronikus számla. A fizetési határidő (15 nap) be nem tartása a 
jelentkezés törlését vonja maga után! Az átutalási megbízáson szíveskedjék feltüntetni, hogy VI. MBF 
Konferencia, valamint a résztvevő természetes személy nevét. 

Tájékoztató: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges postai levél, fax vagy e-mail formájában a pro 
forma számla számára hivatkozva. 2016. február 25. előtt a lemondási díj a részvételi díj 50%-a. 2016. 
február 25. után beérkező lemondások esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A 
részvétel joga átruházható más személyre, de ezt írásban kell jelezni. Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lap 
kitöltése során megadott személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kizárólag a 
konferencia szerevezésével, lebonyolításával összefüggő célra használjuk fel. Tájékoztatjuk, hogy a 
konferencia előadásait fotózzák és/vagy  videokamerával rögzítik, í    gy a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, 
hogy a konferencia ideje alatt készülő felvétel rögzítheti képmását és a hangját. 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72719/2014. 
A jelentkezési lap aláírásával, ill. annak beküldésével a   részvételi és lemondási feltételeket elfogadom, s a 
megküldött elektronikus díjbekérő alapján a részvételi díj TELJES ÖSSZEGÉT  a MaBiFo Tanácsadó Kft. 
részére átutalom. 

Dátum: 2016.             ……………………………………………. 
Cégszerű Aláírás 

Beküldendő a  konferencia@mbf.hu e-mail címre! 

mailto:konferencia@mbf.hu
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