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Jelentkezési
hotóridő:

2023. februór 28.

Jelentkezem o szokmoi konferencióro

Telefon:

Földtoni szokértői/MMK szóm:

A részvételi díj tar7almazza a
szakmai programon való részvé-
telt, az ellátást, technikai- és szer-
vezési költséget, parkoló haszná-
latot a szakesten való részvételt.
Egy jelentkezési lapon egy fó
jelentkezését kérjük feltüntetni. A
hiányosan és/vagy nem olvasha-
tóan kitöltött jelentkezési lap nem
alkalmas a regisztrációra. Földtani
szakértők a konferencián való
részvételért kreditpontot kap-
hatnak.
A szervezők bízva abban, hogy a
COV|D-19 járvány nem befolyá-
solja tovább a konferencia szer-
vezését hagyományos módon
szervezik meg a rendezvényt. A
jelentkezók tudomásul veszik,
hogy az aktuális járványügyi sza-
bályokat betartják! A rendezó
fenntartja a jogot, hogy Covid-19
igazolvány szükséges a megjele-
néshez.

Részvételi dí|
kotegóriók

Normól kotegório OMBKE fogok/Egyetemi okiotók
Eovetemi hollootók/ Nvuodíiosok**

tró2.50o,_Ftlfó+ÁFA* tr52.5oo,-Ftlfő+ÁFA*
*Tudomósul veszem, ho egyik kotegóriót sem jelölöm be, okkor o ,,legmogosobb" kotegórióbo kerülök.
** Ebben o részvételi dij kotegórióbon, Nyugdijosok részére okkor érvényes o feltüníetett ór. ho ozt mogónszemélyként fizeii.

Szóllósigény!és

Egyógyos elhelyezés (félponzióvol) ese-
tén (29.525,-FIlf őléi +ÁrR+lrn;

tr o3.o9. tr o3.1o.

Kétógyos elhelyezés (félponzióvol) esetén
(2o.47 6,-Fr lf ó/éj+ÁrR+t rn)
tr 03.09. tr 03.10.

,ltt odhotjo meg o szobotórs nevét:

Felhívjuk o figyelmét, hogy o megodoit órokon o szervezők csok2022. februór 7-ig fogodjók o szóllós és ebéd igényekeí. A
megodotl hotóridó utón o feltüntetett órok emelkedhetnek. A szóllósór tortolmozzo: szóllós, büféreggeli, vocsoro, wellness
részleo korlótlon hosznólotót

Szerelnék kióllítoni, illelve cégemet reklómozni:. :

fJ2m2 kióllílósi oloplerülel épületen belül: ó0.000,-rt + ÁrR E 10 mz kióllítósi olopterület épületen kívül: ó0.000,-Ft + ÁFA

EPromóciós onyog elhelyezés o konferencio csomobon:
zs.ooo,-rt + Árn trTovóbbi kióllílósi lerületet : m2: 7.000.-Ftim2+ AFA

A ielentkezési lo üldésével odoloim kezeléséhez
A részvételi díj és oz igényeli szotgóttotósiköltség összegél o megküldött ddbekérő beérkezése utón beíizelem. TudomósuI
ve§szem, ho jelenlkezésem ellenére o koníerenclón volomilyen okból nem veszek résÁ, úgy o beíizelett összeget visszo
nem igényelhetem. A jelentkezési Iopon íeltüntetett órok nem lorlolmozzók oz odoti tételhez iorlozó Árn-t.

VisszoküIdendő és folyomotos tójékoztotós kérhelő:

SZTE Kő- és Kovics Szokosztóly
l034 Budopest, Bécsi út 122.
KórpótiLószló titkór
Mobil: +3ó-7O / 620-ó7 89
korpoíi.loci@omoil,com

oMBKE
l l07 Budopest, Hízloló tér l .

Csónyi Judit tiikórsóg
csjudit@ombkenet.hu>

Alóítós, pecsét


