
 

Jelentkezési lap 

 

A konferencia helyszíne: Budapest, Hotel Tulip Inn Millenium   ideje: 2018. május 10.-11. 
 

 

Jelentkezési határidő 
2018. április 25. 

 

Név: 

Beosztás: Kamarai azonosító: 
75 év feletti senior szakembereknek  ill. 
egyetemi, főiskolai nappali tagozatos 
hallgatóknak a részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 
tartalmazza a szakmai programon való 
részvételt, a kiállítás látogathatóságát, 
konferencia kiadványt, technikai- és szer-
vezési költséget. A hiányos, olvashatatlan 
jelentkezési lap nem alkalmas a regiszt-
rációra. 

 

Cégnév: Adószám: 

Postacím: 

Számlázási cím: 

Mobil/Tel.: E-mail cím: 

Kapcsolattartó neve: 

Mobil/Tel.: E-mail cím: 
  

Részvételi díj kategóriák: Ebéd nélkül 
Első napi  
Ebéddel 

Mindkét napi  
Ebéddel 

Kreditpontot 
kérek 

Szakmai támogatóknak, Nyugdíjasok-
nak; oktatóknak, ha az intézmény fizet 

 9.500,- Ft./fő  11.000,- Ft./fő  12.500,- Ft./fő  

Egyéb más esetben  10.500,- Ft./fő  12.000,- Ft./fő  13.500,- Ft./fő  

 Senior mérnök, nappali tagozatos diák, vagy hallgatók kísérő tanára vagyok.  

    Ebédet kérek  első napra,  mindkét napra                                                                      2.300,- Ft/nap 
 

Felmerülő szállás igény esetén érdeklődjön irodánknál. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyik kategóriát sem jelölöm be, akkor automatikusan „legmagasabb” kategóriába kerülök. 

Kedvezményes jelentkezés esetén jogosultságomat igazolom.  
 

Kérjük, jelölje be, mely témák érdeklik Önt, hogy a program végleges összeállításban segítségünkre legyen:  
 

 Műemléképületek  Energiahatékonyság  Minőségbiztosítás  Nyílászárók 
 Szigetelések és azok diagnosztikája (víz-, hő elleni, stb.), anyagai  Esettanulmányok  

 Falazatok, homlokzatok, tetők felújítása és anyagai 
 
 

A Magyar Építész Kamará-nál a konferenciát akkreditáljuk. 

Reklámozási és kiállítási lehetőségek: 

 
2 m2 kiállítási területet, egy fő részére (cég dolgozó) részvételi díj mentességet, egy oldalas 
cégismertető reklámfelületet - az aktuális (cd vagy internet) kiadványban - valamint egy fő 
részére ebédet biztosítunk. 

45.000,- Ft./csomag 

 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27 %-os ÁFA-t. A részvételi díj és az igényelt szolgáltatások összegét jelentkezésem vissza-
igazolása (díjbekérő megküldése) után az OTP 11705008-20452337 számlára befizetem „ÉPMŰ 2018” megjelöléssel. Tudomásul 
vesszem, ha jelentkezésem ellenére a konferencián valamilyen okból nem veszek részt, úgy a befizetett összeget vissza nem igé-
nyelhetem. 

Visszaküldendő és folyamatos tájékoztatás kérhető: 

 

Konferencia Iroda Bt.  
1084 Bp., Mátyás tér 10-11., 614.  
Telefon: +361/3038928 
Telefax: +361/3339676,  
Mobil: +3620/3567123 
E-mail: posta@kibt.hu 

 

 

 
Kelt:………………..  2018………………. 
 
 
 

Aláírás, pecsét 
                                            


