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J E L E N T K E Z É S I   L A P 

 
Jelentkezés: PRO-SEC Kft. (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.) 
  Telefon: 316-2890 * 316-2891 Fax: 316-2890 E-mail: peterdi@pro-sec.hu * www.pro-sec.hu   
 

Résztvevő neve:                                           
 
beosztása: 

e-mail címe: 
 
telefon:                         fax: 

Értesítési címe: 
 
Munkahely neve, címe: 
 

Költségviselő, számlázási adatok (cég pontos neve, címe, adószáma): 
 

Fizetés módja: átutalás      készpénz       

 

A konferencia részvételi (regisztrációs) díja 18.000,- Ft/fő 18.000.-Ft/fő 

Egyéb szolgáltatások  11-én 12-én  

Szállás reggelivel 1 ágyas szobában 9.400,- Ft/fő/éj  ----  

Szállás reggelivel 2 ágyas szobában 6.300,- Ft/fő/éj  ----  

Ebéd büféasztalos 3.500,- Ft/fő/nap    

Vacsora whisky kóstolóval 6.250,- Ft/fő  ---  

Kávészünet (édes-sós sütemény, gyümölcs) 1.600,- Ft/fő/nap    

Idegenforgalmi adó (szállás esetén kötelező) 420,- Ft/fő    

Összesen:     

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

Az igénylését a -ben szíveskedjék X-szel jelölni és soronként összegezni! 
 
A részvételi díj tartalmazza a szakmai és a szabadidős programok költségeit. 

Szállást a Hotel Jogar egy, illetve kétágyas szobáiban, svédasztalos büféreggelivel biztosítunk. 
A konferencia résztvevői korlátlanul használhatják a Szálloda Szabadidő központjában működő finn szaunát, 
hidromasszázst, kondicionáló termet és ping-pongozási lehetőséget. A szolárium, biliárd és testmasszázs térítés 
ellenében vehető igénybe. 
Parkolási lehetőség a szálloda előtt és a szállodához tartozó zárt parkolóban terítésmentesen. 
 
Nyilatkozat: Tudomásul vesszük, hogy a jelentkezési lap kitöltése fizetési kötelezettséggel jár, visszaküldése 
megrendelésnek minősül. 
 

Vállaljuk, hogy a rendezvény részvételi díját és a megjelölt egyéb költségeket a visszaigazolásként küldött számla 

ellenében az ERSTE  Bank  Nyrt.-nél  vezetett  11644006-04421800-44000009  számlára  a    résztvevő nevének és a 
kapott számla sorszámának feltüntetésével átutaljuk. A jelentkezés lemondása csak írásban, legkésőbb a rendezvény kezdete 

előtt 1 héttel lehetséges. Érdeklődés esetén kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2017. május 03-ig visszaküldeni 

szíveskedjenek a szállásfoglalás megerősítése érdekében. 

A megrendeléseket a jelentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni.    
              
Dátum: 2017. …………………………..      …………………………………… 

            jelentkező aláírása 
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