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Jelentkezési határidő: 
1161 Budapest Kossuth Lajos utca 83. 

Adószám: 12959509-2-42 

2023. március 20. 
Ügyintéző: Szántóné Varga Andrea 

(+36 30 237‐1222, vargaa@diagnostics.hu) 

JELENTKEZÉSI LAP 

A XXI. SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKAI KONFERENCIÁRA 

Fagus HOTEL **** Conference & Spa, SOPRON 2023. május 3 ‐ 5. 

A cég neve és székhelye (pontos számlázási cím): ............................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

Számla küldési cím:  ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Az ügyintézéssel megbízott neve, telefonszáma, aláírása (amellyel elfogadja az adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakat):  ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

A visszaigazolást az alábbi e‐mail címre kéri:  .................................................................................. 

A jelentkezők a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásukkal elfogadják az e dokumentumban 
részletezett jelentkezési feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.  

A jelentkezési lap aláírása nélkül a részvétel nem lehetséges.  

Szobatárs megadása nélküli kétágyas jelentkezést egyágyas áron igazolunk vissza. 

Részvételi díj csomagok, szállás nélkül: 

Teljes konferencia 103.000 Ft + Áfa/fő  (étkezéstartalom: 83.000 Ft + Áfa/fő) 
Kétnapos részvétel   71.000 Ft + Áfa/fő  (étkezéstartalom: 51.000 Ft + Áfa/fő) 
Egynapos részvétel   55.000 Ft + Áfa/fő  (étkezéstartalom: 35.000 Ft + Áfa/fő) 

Szállás: 

2 éjszaka 
1 éjszaka 

1 ágyas szobában 

80.000 Ft + Áfa/fő  
  40.000 Ft + Áfa/fő 

2 ágyas szobában 

54.000 Ft + Áfa/fő 
27.000 Ft + Áfa/fő 
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Mit tartalmaznak a felsorolt árak: 

 Jelentkezés szállás igénybevételével 

- 1 éjszakás jelentkezés esetén az 1 éjszakai szállás és 1 reggelin felül a rendezvény szolgáltatásainak 
(konferencia, kávészünet, további étkezések) teljes körű igénybevételére jogosít a kiválasztott 2 napon.  

- 2 éjszakás jelentkezés esetén a 2 éjszakai szállás és 2 reggelin felül a rendezvény szolgáltatásainak 
(konferencia, kávészünet, további étkezések) teljes körű igénybevételére jogosít valamennyi napon.  

 
Az érkezési napon 14 órától lehet a szobát elfoglalni és a távozási napon a szobából 10 óráig ki kell 
jelentkezni, ettől függetlenül a konferencián egész nap számítunk a szíves részvételükre. 

 Jelentkezés szállás igénybevétele nélkül 

A szállás és a reggeli kivételével a rendezvény szolgáltatásainak (konferencia, kávészünet, további étkezések) 
teljes körű igénybevételére jogosít a kiválasztott napon. 

 Jelentkezés kétágyas elhelyezéssel 

Ennél a jelentkezési formánál két kolléga jelentkezését várjuk, akik egy szobában kívánnak aludni. Kérjük 
megértésüket, hogy mivel nem tehetünk két idegent egy szobába, kétágyas jelentkezést csak úgy tudunk 
elfogadni, ha a jelentkezési lapon feltüntetik a szobatárs nevét is. Ellenkező esetben egyágyas áron tudjuk 
csak visszaigazolni a jelentkezést. 
 

A jelentkezés feltételei: 

A részvételi díjat a rendezvényt követően számlázzuk. A számlán szereplő összeget a számla beérkezését 
követő 8 napon belül kérjük átutalni a Diagnostics Kft. számlájára. 
 
Kötbérmentes lemondási határidő: 2023. március 30. csütörtök 24:00 óra. A Jelentkező ezen időpontig tudja 
fizetési kötelezettség nélkül lemondani a rendezvényen való részvételét.  
 
Ezen időpontot követően a rendezvényen történő részvétel lemondása esetén Jelentkező a teljes díjat 
köteles lemondási kötbérként megfizetni. 
 

A rendezvény szervezője lemondást kizárólag írásban fogad el, az e‐mail útján történő kommunikációt 
írásbeli formának ismeri el. A lemondást a vargaa@diagnostics.hu e‐mail címre kell elküldeni.  
A lemondás akkor mentesít a fizetési kötelezettség alól, amennyiben a rendezvény szervezője által írásban 
visszaigazolásra kerül. 

 
A jelentkezőt nem mentesíti a fizetési kötelezettsége alól, ha a rendezvényen nem jelenik meg és nem 
élt előzetesen a kötbérmentes lemondás lehetőségével a határidő lejárta előtt. 

 
A résztvevő személye 2023. május 2-áig módosítható a kétágyas elhelyezésre vonatkozó feltételek 
betartásával. 

 
A szervezők 2023. március 31‐ig hoznak arról döntést, hogy megtartásra kerül‐e a rendezvény, figyelembe 
véve a járványhelyzet alakulását. Amennyiben a Szervezők 2023. március 31. napjáig úgy döntenek, hogy 
nem kerül megtartásra a rendezvény, a jelen jelentkezési feltételek szerint a Felek között létrejött jogviszony 
megszűnik. 
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A Szervezők a rendezvény előkészítése során teljes mértékben törekednek arra, hogy amennyiben a 
rendezvény 2023. március 31. napját követően hozott korlátozó intézkedések következtében nem tartható 
meg, minimalizálják a szállodák, éttermi szolgáltatók által érvényesíthető költségeket. Ebben az esetben 
azonban a Jelentkező részére akár a teljes díj számlázásra kerülhet függően a lemondás időpontjától.  
 
Ez esetben, amennyiben a járványügyi korlátozások lehetővé teszik a szállás elfoglalását, úgy a Jelentkező a 
rendezvény meg nem tartása esetén is igénybe veheti az adott szállodától a szálláshelyre és a reggelire 
vonatkozó szolgáltatásokat. Amennyiben a Szervezők a rendezvény előbbi okból történő elmaradása esetén a 
szállást és étkezést szolgáltató szerződéses partnereivel történő megállapodása alapján, a szolgáltatók felé a 
Szervezők által fizetendő összegek csökkennek, vagy nem kell azokat megfizetni, úgy a Szervezők ezen 
összegeket természetesen megfelelően csökkentve, vagy nem számlázzák a Jelentkező részére. 

 
A Jelentkező a jelentkezés adatlapjának kitöltésével aláírásával és elektronikus úton történő elküldésével a 
fent részletezett feltételeket és az alábbi adatkezelési tájékoztatót kifejezetten elfogadja. 

 
 

 
 

 
Adatkezelési tájékoztató 

 
 

 
A szigetelésdiagnosztikai konferenciára való jelentkezéssel Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Diagnostics Kft. visszavonásig tárolja, felhasználja és kezelje személyes adatait (mint pl: név, cím, email, 
telefonszám, stb…) a konferenciával kapcsolatban (a GDPR‐nak megfelelően), amelyeket természetesen harmadik 
fél számára nem szolgáltat ki. Ezzel együtt a fent említett csatornákon további információkkal láthatja el Önt a 
jövőben a konferenciával kapcsolatban. 

 
Továbbá Ön hozzájárul, hogy a konferencia ideje alatt kép, videó‐ és/vagy hangfelvétel készüljön Önről, 
melyeket a Diagnostics Kft. tárol, felhasznál, kezel és saját internetes felületén nyilvánosságra hoz, amelyek 
forrásanyagát harmadik fél számára szintén nem szolgáltatja ki. 

 
Amennyiben Ön előadó a konferencián, jelentkezésével további hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Diagnostics Kft. 
nyomtatott és digitális formában terjessze a konferencia tervezett és végleges programját, amely tartalmazhatja 
az Ön nevét, cége nevét, előadásának címét, rövid összefoglalóját, képi‐, videó‐ és hanganyagát. 

 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulásait bármikor visszavonhatja. Adatvédelemmel kapcsolatos megkeresését 
szívesen fogadjuk az  adatvedelem@diagnostics.hu email címen. Az EU általános adatvédelmi rendelettel 
kapcsolatban tájékozódhat a https://www.privacy‐regulation.eu/hu/ weboldalon. 
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A jelentkező neve Aláírása Beosztása E‐mail címe Szobatárs * Választott szolgáltatás Preferált fórum (szekció) 

1. 

Sze Cs P

Konferencia étkezéssel 

Éjszaka 1 ágyas szobában 

Éjszaka 2 ágyas szobában 

Transzformátorok,

 generátorok, megszakítók  

Kábeldiagnosztika 

2. 

Sze Cs P

Konferencia étkezéssel 

Éjszaka 1 ágyas szobában 

Éjszaka 2 ágyas szobában 

Transzformátorok, 
generátorok, megszakítók  

Kábeldiagnosztika 

3. 

Sze Cs P

Konferencia étkezéssel 

Éjszaka 1 ágyas szobában 

Éjszaka 2 ágyas szobában 

Transzformátorok, 

generátorok, megszakítók  

Kábeldiagnosztika 

4. 

Sze Cs P

Konferencia étkezéssel 

Éjszaka 1 ágyas szobában 

Éjszaka 2 ágyas szobában 

Transzformátorok, 
generátorok, megszakítók  

Kábeldiagnosztika 

* 2 ágyas szoba választása esetén a szobatárs nevének megadása kötelező. Szobatárs nélküli jelentkezést egyágyas áron igazolunk vissza.

A jelentkezési lap aláírása nélkül a részvétel nem lehetséges.  
A jelentkező az aláírásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és a jelentkezés feltételeit. 

…………………….., 2023. …… …… PH ……………………………………………. 
Cégszerű aláírás 
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