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XXV. NMK JelLap-2 napos: 1. oldal (1)  

JELENTKEZÉSI LAP NMK-2nap 
XXV. Nemzeti Min őségügyi Konferencia � 2018. Szeptember 13-14. 
Hunguest Hotel Bál Resort � 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 14. 

 
 

RÉSZTVEVŐ ADATAI 

Családi név: Keresztnév: Rendszám, ha a hotelnél parkol:  

Születési hely: Születési idő: Lakcím: 

Személyi igazolvány szám:  Mobil:   E-mail:   

Intézmény/vállalkozás neve:  

Intézmény/vállalkozás székhelye, címe: 

Résztvevő beosztása:  

Szervezet adószáma :                                       Megrendelés száma vagy SAP szám: 

Díjbekér őt igénylünk (kérjük válaszolni, ha kérnek):     

Számlázási név (ha más mint az előbbi): 

Számlázási cím (ha más mint az előbbi): 

Jelölje aláhúzással tagságát: 
ISOFÓRUM,    EOQ MNB,    MMT,    MIKSZ   

 Jelölje aláhúzással 
TAGBELÉPÉSI SZÁNDÉKÁT:      IGEN  

RÉSZVÉTELI DÍJ (Forint /f ő /2 nap)  
Részvételi díj  ISOFÓRUM, EOQ MNB, MMT, MIKSZ 
tagoknak 2018. szeptember 13-14-én: 

78.600 Ft+Áfa  

Részvételi díj  NEM tagoknak  
2018. szeptember 13-14-én: 

98.300 Ft+Áfa 

A részvételi díj magába foglalja a szervezési költségeket, a pdf előadásokat, a konferencia kiadványt, a vendéglátás költségeit 
(meleg ebéd, büfé a szünetekben, gálavacsora). 

SZÁLLÁS DÍJ (Ft): A szállás költsége tartalmazza a szállást amerikai büféreggelivel, a medence, szauna, zárt külső parkoló használatát, 
WiFi internet csatlakozást, illetve a 500,- Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adót. 

Igényét „X”-el kérjük bejelölni Szállásköltség 
éjszaka / f ő 

Szeptember 
12. 

Szeptember 
13. 

Egyágyas elhelyezés 17.100,- Ft +Áfa  IGEN  IGEN  

Kétágyas elhelyezés (2 f ő/2 ágyas) 19.800,- Ft +Áfa  IGEN  IGEN  

Kérjük jelentkezésüket ide küldeni: E-mail:  info@isoforum.hu   
JELENTKEZÉSI HATÁRID Ő: 2018. szeptember 10.  

FONTOS! Jelölje aláhúzással, hogy mely szekciókban szeretne részt venni:  
Szept. 13-án:     A;     B;    HR;                                 Szept. 14-én:   C;    D;     E;      

A konferencia résztvevőket regisztrálni szükséges, kezeljük személyes adataikat, a rendezvény népszerűsítése 
érdekében fényképek készülnek, amelyek megjelennek az Egyesület honlapján. Ezennel nyilatkozom, hogy: 

� a GDPR adatvédelmi rendelet értelmében önként és kellő tájékoztatáson alapuló döntésem alapján hozzájárulok ahhoz, 
hogy a szakmai konferenciához szükséges megadott személyes adataimat az ISOFÓRUM kezelhesse. 

�    az Egyesület honlapján az Adatkezelési Szabályzatban az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megismertem. 

�    a konferencián készülhet rólam fotó, és annak interneten történő megjelenéséhez hozzájárulok. 

A megérkezett Jelentkezési lapját Megrendelésnek tekintjük. Jelentkezésének elfogadásáról e-mail üzenetben értesítjük. A 
díjbekérőt vagy számlát, postai úton juttatjuk el Önök részére. Jelentkezését a közölt adatok alapján kiállított számla teljesítésekor 
tekintjük véglegesnek. A rendezvény időpontja előtti két hétben csak személycserét tudunk elfogadni. 

Részvétel csak kiegyenlített számla esetén biztosít ott. 
 

Dátum:  
 

Aláírás:  
 


