
Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 
 

7. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium 
Kecskemét, Granada Konferencia Wellness és Sport Hotel ****, 2014. június (18)-19-20. 

 
Jelentkezési lap 

 
Jelentkezési határidő: 2014. június 13. 

 
A kitöltött jelentkezési lap visszaküldendő a (1)-276-0557 faxszámra/a titkarsag@mae2012.hu e-mail címre  

 
 

Cég neve:______________________________________Tel.:___________________Fax.:_________________ 

Címe:__________________________________________________ E-mail:_____________________________ 

A Szemináriumon résztvevők adatai: 

Név:_____________________________Tel.:_____________________ E-mail :__________________________ 

Név:_____________________________Tel.:_____________________ E-mail :__________________________ 

Név:_____________________________Tel.:_____________________ E-mail :__________________________ 

Megjegyzés:________________________________________________________________________________ 

A jelentkezők közül egyágyas szobát kérünk: ______ fő részére. Ezt kérjük a név mellett *-al megjelölni! 
 
 

Részvételi díj: 
MAE (vagy Marovisz/Maheg/Magyar Anyagtudományi Egyesület) tagoknak 69.500 Ft/fő+ÁFA, mely tartalmazza a részvételi 
díjat, egy éjszakai szállást kétágyas szobában történő elhelyezéssel és az étkezést (annak adó vonzataival) a 
Szeminárium ideje alatt. 

A részvételi díj befizetése: A részvételi díjat a Szeminárium technikai szervezőjének, a Hardtest Kft.-nek a K&H banknál vezetett 10400195-
01900329-00000000 számú számlájára kell átutalni a díjbekérő számla megküldésétől számított 8 napon belül, késedelmes jelentkezés esetén 
legkésőbb a rendezvény megelőző napjáig. A pénzügyi  teljesítés dátumával előleg számlát állítunk ki, a végszámlát pedig a rendezvény 
napjával készítjük el, és postázzuk a fent megadott cégnévre és címre. Igény esetén az előlegszámlát faxon/e-mailen eljuttatjuk Önhöz, egyéb 
esetben a végszámlával együtt postázzuk. 
 

Kedvezmények: 
 Amennyiben Ön korábban minden Szemináriumon részt vett, úgy részvételi díja 15%-os kedvezménnyel csak 59.500 Ft (MAE tagoknak)!  
 Amennyiben szervezetüktől többen is részt kívánnak venni a Szemináriumon, úgy a 2. fő résztvételi díja csak 67.000 Ft, a harmadik személyé pedig 

64.500 Ft (MAE tagoknak)! 
 Egyetemi hallgatók és PhD ösztöndíjasok részére a részvételi díj 41.500 Ft/fő+ÁFA. A kedvezményes igénybevételre jogosító igazolásokat kérjük a 

Jelentkezési laphoz csatolni!  
 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a kedvezmények csak a teljes időtartamú részvétel esetén érvényesek, és az egyes kedvezmények nem vonhatók össze! 

Felárak (kérjük tegyen X-et a megfelelő kockába igény szerint): 
□ Nem MAE tag: 79.900 Ft/fő+ÁFA 

□ Egyágyas felár: 7.800 Ft/fő+ÁFA  
□ „0. nap” felár végig kétágyas szállással, vacsorával 19.400 Ft/fő+ÁFA 

□ „0. nap” felár végig egyágyas szállással, vacsorával kedvezményesen 29.400 Ft/fő+ÁFA 
 
 
További információ: Naszádi Anikó, titkárság (+36 20 596 1094) / titkarsag@mae2012.hu / www.mae2012.hu 
 

A fizetendő díjakról pontos összesítőt küldünk a Jelentkezés visszaigazolással, melyet cégszerűen aláírva kérünk 
visszaküldeni! Ez tekintjük hivatalos megrendelésnek. 
 

 

Dátum: 2014. május 04. 


