
Tudnivalók 

 
Érdeklődés és felvilágosítás: 

Bács-Kiskun Megyei TIT, H-6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. 
Telefon/telefax +36(76)505-688 és +36(76)505-689.  

E-mail: titbkkm@gmail.com 
 

 Jelentkezni lehet a konferenciára, az előadásokra a jelentkezési lap 
értelemszerű kitöltésével. Az egyértelműen kitöltött jelentkezési lapot kérjük, 
szíveskedjen 2017. május 25-ig beérkezően a TIT címére megküldeni! (Bács-
Kiskun Megyei TIT, H-6000 Kecskemét, Rákóczi út 2.)  

 A részvételi díj befizetéséről a jelentkezést követően (a szolgáltatás 
megrendelése egyben díjbekérőnek is minősül) számlát küldünk. 
Adószámunk: 19040011-1-03, bankszámlaszám: 52800014-10105890 

 A tanácskozás helyszíne a Szent Imre Missziósház és Verbita Központ (H-9730 
Kőszeg, Park u. 1.), mely intézményen belül található a konferencia terem, a 
szállás és az étkezések helyszíne, pl. a fogadás is. 

 A szállás (2-4 ágyas) fürdőszobás szobákban. Ha egyedül kíván aludni, úgy a 
teljes szoba árat kell megfizetnie. (Aki szállodai, vagy panzió jellegű szobát 
kíván, annak a szállását egyedileg kell intéznie.) 

 A részvételi díj tartalmazza: a tanácskozás megszervezésének, valamint a 
fogadásnak a költségeit.  

 A konferencia nyelve magyar. A jelentkezési lap sokszorosítható!  

 A rendezvény szolgáltatásait írásban lemondani május 25-ig beérkezően lehet 
térítésmentesen. Későbbi lemondás esetén, e szolgáltatások teljes díja, 
valamint a regisztrációs díj 50%-a kerül felszámolásra. 

 A konferencia részletes költségeit a jelentkezési lapon közölt tájékoztató 
tartalmazza. A szállás és az étkezési szolgáltatásokat egyedileg kell/lehet 
megrendelni.  

 Napi jegy (tanúsítvány és ellátás nélkül) az előadásokra: az első és a harmadik 
napra 10.000 Ft/fő/nap, a második napra 14.000 Ft/fő.  

 Tanúsítványt csak teljes programon való részvétel mellett tudunk kibocsátani!  

 Jelentkezési határidő: 2016. május 25.  

 A lendvai magyar óvodát, ha van rá módjuk, támogassák szakkönyvekkel, a 
gyermekeket pedig játékokkal! Felajánlásukat ezúton is köszönjük. 

 A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szentimre.verbita.hu/


Jelentkezési lap a konferenciára 

Címünk: TIT, H-6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁJUS 25. 
 

 

Résztvevő neve: __________________________________________ 

Címe: __________________________________________ 

Beosztása: _______________ : ________________________ 

 
 

Munkahelye: 

(Adószáma) 

__________________________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 

Címe: __________________________________________ 

 

 

E-m@il: __________________________________________ 

 

A számlát kinek a nevére állítsuk ki, milyen megosztásban?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

A konferencia szolgáltatásai 

Részvételi díj: 24.900 Ft/fő 

Szállásdíj reggelivel 2 ágyas elhelyezés 4.400/éj/fő 

Étkezés ebéd 1.300 Ft/fő/alkalom 

Szakmai 
kirándulás 

vacsorával 3.900 Ft/fő 



 

Szolgáltatások megrendelése 

Szolgáltatás Megrendelés 

Részvételi díj 24.900 Ft 

Szolgáltatások díja (Lásd tudnivalók)  

 

Étkezés 

14-én Ebéd 1.300 Ft 

15-én Ebéd - hideg 
csomag 

1.300 Ft 

15-én Kirándulás, vacsora 3.900 Ft 

16-én Ebéd 1.300 Ft 

Szállás 

reggelivel 

Ft/éj/fő 

2- fős elhelyezéssel 

kollégiumban   

13-án (kedd) 4.400 Ft 

14-én (szerda) 4.400 Ft 

15-én (csütörtök) 4.400 Ft 

Összesen: Ft 

 
 

Megjegyzés:___________________________________________________ 

Nyilatkozom, és megrendelem a fenti szolgáltatásokat, s a részvételi díjat, 

valamint a szolgáltatások díjait határidőig befizetem. 

Tudomásul veszem, ha megrendelésem ellenére a konferencián nem veszem 

igénybe a szolgáltatásokat, akkor a tudnivalókban szereplő feltételek szerinti 

fizetési kötelezettségem keletkezik. 

 

Kelt.___________________   

 
 
 

__________________________  
 


