JELENTKEZÉSI LAP

Szociális Munka Napja Ünnepsége
és Összevont Szekció Konferencia
2018. november 8-9. Visegrád
Visszaküldendő a Magyar Ápolási Egyesület címére: 1431 Budapest, Pf.: 190 mae@apolasiegyesulet.hu

A jelentkezési lapot akkor tudjuk elfogadni, ha azt hiánytalanul kitölti!
Név: ..............................................................................................................................................................................................
Születéskori név: ..........................................................................................................................................................................
Születési hely: ............................................................................ Születési idő .............................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................................................
Nyilvántartási szám: ............................................... Szakképzettség ...................................................... Szakmacsoport:.............
Munkahely neve és címe: .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Levelezési cím (ha nem azonos a munkahelyivel): .......................................................................................................................
Munkahelyi telefon: ..................................................................................... Mobil: ........................................................................
E-mail: (kérjük jól olvashatóan szíveskedjen leírni!) ....................................................................................................................................
Melyik továbbképzésen kíván részt venni?

Hematológiai¨,

Részvételi díj a MÁE tagjai számára
Részvételi díj nem tagoknak
Egyágyas felár 1 éjszakára
Napijegy november 8.
Napijegy november 9.

Pszichiátriai ¨,

32 000 Ft
37 000 Ft

¨
¨

8 000 Ft

¨

10 000 Ft
10 000 Ft

¨
¨

Sürgősségi ¨,

Szociális ¨

(az aktív egyesületi tagságot ellenőrizzük)

A részvételi díj minden költséget tartalmaz; Az ünnepségen és a rendezvény előadásain való részvételt, a kávészünet
költségeit, szállásköltséget 1 éjszakára kétágyas szobákban, idegenforgalmi adóval a Hotel Visegrádban, 9-én reggelit,
8-9-én ebédet, 8-án vacsorát
A Napijegy tartalmazza a rendezvényen (8-án az ünnepségen is) való aznapi részvételt, egy ebédet, a kávészünet költségeit.
A fent részletezett szolgáltatást megrendelem.
A szolgáltatás megrendelésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Ápolási Egyesület a jelen Jelentkezési lapon megadott adatimat a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje, illetve a pontszerző továbbképzés pontjainak elismerése érdekében a továbbképzést szervező cég
részére továbbítsa.

Fizetendő összesen: ...................................................... -Ft
Befizetési határidő ......................................................... 2018. október 10.
Befizetés: Banki átutalással az OTP 11711034-20082271-os számlaszámra
A jelentkezési laphoz kérjük, csatolja a befizetést igazoló bizonylat fénymásolatát!
Számlát kérek:

 igen

 nem

Pontos számlázási név: ..........................................................................................................................................................
Pontos számlázási cím ............................................................................................................................................................
A számlát a következő címre kérem postázni: .........................................................................................................................
Szobámat megosztanám: (szobatárs neve):

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

Részletes program és további információk a rendezvényről: www.apolasiegyesulet.hu oldalon lesz hamarosan elérhető.
A jelentkezéseket a pénzügyi teljesítés után véglegesítjük., támogató esetén költségvállalói nyilatkozat szükséges.

Jelentkezéseket felár nélkül korlátozott számban fogadunk a határidő lejárta után is, a szabad kapacitás erejéig.

Információ: Németh Gyuláné 06 20 216-4280

