2017. szeptember 26-27. – Hotel Azúr, Siófok
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
1 A jelentkezési lap kitöltése és elküldése megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása
esetén fizetési kötelezettséget von maga után.
2 A jelentkezésről visszaigazolásként számlát küldünk, mely az áfát tartalmazza. A számla összegét
szíveskedjenek az alább feltüntetett bankszámlaszámra átutalni.
3 A kiállított számlát elektronikusan valamint postai úton is megküldjük Önöknek.
4 Az early bird ár a számlán feltűntetett fizetési határidőn belüli kiegyenlítés esetén érvényes. E határidőn
túl a normál ár lép érvénybe, az árkülönbözetről kiegészítő számlát küldünk.
5 A rendezvény előtt 20 nappal történő lemondás esetén a részvételi díjat a bankszámlánkon történt
jóváírást követően 8 napon belül teljes egészében visszautaljuk. 20–10 nap közötti lemondás esetén csak
a részvételi díj 50%-át tudjuk visszatéríteni az előbbiekben említett módon. 10 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Lemondást csak írásban fogadunk el.
6 Amennyiben a jelentkező nem jelenik meg a rendezvényen, és a rendezvényt megelőző 11 nappal írásban
nem mondta le megrendelését, a fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll, illetve a részvételi díjat nem
áll módunkban visszatéríteni.
7 A kétnapos belépő kizárólag egy fő részvételére szól, két személyre át nem ruházható.
8 A konferenciadíjban benne foglaltatik a konferencia programjain való részvétel, a teljes ellátás, a
kávészünetekben kávé, üdítő felszolgálása, valamint a rendezvény programfüzetének kézhezvétele.
Minden étkezés svédasztalos rendszerű. A szállásokat szállodai szobákban és luxus apartmanokban
biztosítjuk. A konferencia díjtételeinek a jelentkezési lapban megadottaknál részletesebb bontására nincs
lehetőség. A természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője fizeti.
Az adó kiszámításához megadjuk a következő adatokat: napi ellátás költségei szeptember 26-án 16.100,–
Ft + 27% áfa/fő, szeptember 27-én pedig 7.600,- Ft + 27% áfa/fő. A kedvezmények nem
összevonhatóak.
9

Elfogadom, hogy a Média Hungária Bt. (1112 Budapest, Oltvány árok 39.) által a
www.internethungary.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra
kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók
részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme
érdekében végzett fraud-monitoring.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
Média Hungária Bt. – 1112 Budapest, Oltvány árok 39.
Telefon: 06-1-487-0231, e-mail: media@mediahungary.hu
Bankszámlaszám: Sberbank Magyarország Zrt. 14100251-77315049-01000005
Kérjük, kísérjék figyelemmel weboldalunkat (www.internethungary.com), ahol aktuális információkat olvashatnak a
konferenciával kapcsolatban. Ezen a címen kérdéseiket is eljuttathatják az előadók és a fórumok résztvevői felé.

