
Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 
 

VIII. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA  
Miskolc, Calimbra Wellness és Konferencia Hotel ****, 2016. június 1–3. 

 
Jelentkezési lap 

 
Jelentkezési határidő: 2016. MÁJUS 6. 

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

 

Cég neve:______________________________________ Címe:_____________________________________________ 

A konferencián résztvevő adatai*: 

Név:________________________Tel.:_________________ E-mail :______________________ Részv. díj:____________________ 

*Több fő részvétele esetén, minden résztvevőnek külön-külön jelentkezési lap kitöltése szükséges. 
 
Kérjük, jelölje be az alábbi táblázatban az Ön által igényelt feltételeket, jelentkezési formát a megfelelő sor végén. 
Nem teljes (1 vagy 2 napos) jelentkezés esetén használjon X-et a konkrét napok megjelöléséhez is. 
 
  06.01. 06.02. 06.03. Kedvezmény/felár Részvételi díj   
Részvételi díj 3 napra x x x   

99.000 Ft 
   + kétágyas szállás 2 éjszakára x x     

Részvételi díj MAE tag/ jogi tag számára 3 napra x x x  -10.000 Ft 
89.000 Ft 

   + kétágyas szállás 2 éjszakára x x     
Részvételi díj 2 napra        -10.000 Ft/fő/nap 

80.000 Ft 
   + kétágyas szállás 1 éjszakára        - 9.000 Ft/fő/éj 

Részvételi díj MAE tag/ jogi tag számára 2 napra        -10.000 Ft/fő/nap 
70.000 Ft 

   + kétágyas szállás 1 éjszakára        - 9.000 Ft/fő/éj 
Részvételi díj 1 napra        -10.000 Ft/fő/nap 

70.000 Ft 
  Szállás nélkül        - 9.000 Ft/fő/éj 

Részvételi díj MAE tag/ jogi tag számára 1 napra        -10.000 Ft/fő/nap 
60.000 Ft 

  Szállás nélkül        - 9.000 Ft/fő/éj 
Egyetemi hallgató, PhD x x x  -49.000 Ft 

50.000 Ft 
   + kétágyas szállás 2 éjszakára x x     

Egyágyas szoba felár       + 8.000 Ft/fő/éj      
 

További kedvezmények: 
 Amennyiben szervezetüktől többen is részt kívánnak venni, minden további résztvevő részvételi díjából 5% kedvezményt adunk! 
 Törzsrésztvevőink számára szóló 5% kedvezményünket automatikusan levonjuk a jelentkezési díjból. 

A részvételi díj befizetése:  
A fenti árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A részvételi díjat a konferencia szervezőjének, a K&H banknál vezetett 10400195-50526678-80531004 számú 

számlára 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. 
 
További információ: Naszádi Anikó, titkárság (+36 20 596 1094) / titkarsag@mae2012.hu / www.mae2012.hu 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Cégszerű aláírás és pecsét helye 


