JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
és

REGISZTRÁCIÓS LAP
a 2018. február 02. - 2017. február 03-án Nyíregyházán megrendezésre kerülő

V.PLAN-NET.HU TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONFERENCIÁRA
Jelentkezési feltételek:
A konferencián történő részvétel INGYENES, de regisztrációs díj befizetéséhez kötött.
Regisztrációs díj:

5.000.- Ft/fő (bruttó)

A konferenciára a jelentkezés írásban történik a mellékelt Regisztrációs lap visszaküldésével, mely
elektronikus úton továbbítható a titkarsag@artvital.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadható
az ART VITAL KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21. sz. alatti titkárságán.
Jelentkezési határidő:

2018. január 25. (csütörtök)

A regisztrációs díj kiegyenlítése a Regisztrációs lap megküldésével egyidejűleg az alábbiakban
megadott bankszámlára átutalással, vagy az ART VITAL KFT. titkárságán (4400 Nyíregyháza, Selyem
u. 21.) készpénzben teljesíthető.
Számlaszám:
Jogosult neve:
Átutalás esetén a közlemény rovatban
kérjük a következő feltüntetését:

OTP Bank Nyrt. 11744003-20605401
ART VITAL KFT.
V. Településfejlesztési Konferencia, Nyíregyháza

A jelentkezés elfogadásáról e-mailen visszaigazolást küldünk. A regisztrációs díjról az összeg
beérkezését követően számlát állítunk ki a regisztrációs lapon feltüntetett számlázási adatok
alapján.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a konferencián való részvételt csak a terem
befogadóképességéig (cca. 120-140 fő) tudjuk biztosítani, ezért amikor a regisztráltak száma
eléri a maximált létszámot, a regisztrációt kénytelenek vagyunk lezárni. Megértésüket
köszönjük!
A rendezvény a Magyar Építész Kamara továbbképzési rendszerében minősítésre kerül és a
résztvevők a megszerzett pontszámról igazolást kapnak.
A konferenciához a résztvevők az esetleges szállás igényről önállóan gondoskodnak, azonban a
szervezők szükség esetén segítséget nyújtanak a szállásfoglalásban. A rendezvénnyel kapcsolatos
további hasznos információkat tartalmazó tájékoztató a jelen felhívás melléklete.

Nyíregyháza, 2018. január 02.

A SZERVEZŐK

REGISZTRÁCIÓS LAP
V. PLAN-NET.HU TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONFERENCIA, NYÍREGYHÁZA
„TAK-on innen, TAK-on túl – A településképi Arculati Kézikönyv készítésének tapasztalatai
és tanulságai”
A konferencia időpontja: 2018. február 02.- 2018. február 03.(péntek,szombat)
A konferencia helyszíne: 1.nap Megyeháza Bessenyei Nagyterem, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
2.nap Kisvárda városközpont.

RÉSZT KÍVÁNOK VENNI
- a konferencia 1.napi (2018. február 02.) eseményein
- a konferencia 2.napi (2018. február 03.) eseményein
(kérjük, jelölje x – el)
SZEMÉLYES ADATOK
Név :
Lakcím:
Hivatal, cég neve :
Hivatal, cég címe :
Levelezési cím :
Telefon :
E-mail cím :
Kamarai tagsági szám :

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Név :
Cím :
Számlaszám :
Adószám :
A regisztrációs díjat: átutalással

készpénzben  egyenlítjük ki!
A jelentkezési feltételeket elfogadom:
Kelt: …………………., 2018……………….
P.H.
Aláírás
Kérjük a regisztrációs lapot szíveskedjen mielőbb (de legkésőbb 2018. január 25-ig) visszaküldeni az alábbi
címek egyikére:
Posta cím: ART VITAL KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21. E-mail cím: titkarsag@artvital.hu

