JELENTKEZÉSI LAP
XXIX. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNŐ-VÉDŐNŐ-GYERMEKÁPOLÓ
KONFERENCIA
Szülésznői – Gyermekápolói szakmai napra
Időpont: Budapest, 2018. november 22. 9.30 óra
Helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb
(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4)
Védőnői szakmai nap: 2018. november 23.
A konferencia továbbképzési pontjának meghatározása folyamatban.
Részvételi díj:

HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETEÉN
MÁE, MAVE tagoknak, nappali tagozatos hallgatóknak 1 napra 3.000,-Ft
NEM MÁE, MAVE tagoknak

november 22.

1 napra 5.000,-Ft november 22.

□
□

Részvételi díj jogosít a konferencián ellátással való részvételre, valamint tartalmazza a programfüzetet,
konferencia táskát.
A MÁE tagok abban az esetben jogosultak a kedvezményes részvételi díj igénybevételére, amennyiben a
jelentkezési lappal együtt megküldi a befizetés igazolását arra vonatkozóan, hogy 2018 évben a tagdíjat
befizette.
A MAVE tagja abban az esetben jogosult a kedvezményes részvételi díjra, amennyiben nyilvántartásunk
szerint 2017 és 2018 évben a tagdíjat befizette.

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ ESETÉN
Napijegy nem tartalmazza az étkezést, csak az előadások meghallgatásra jogosít

□
november 22 □

MÁE, MAVE tagoknak, nappali tagozatos hallgatóknak 1 napra 2.000,-Ft november 22
NEM MÁE, MAVE tagoknak

1 napra 4.000,-Ft

Helyszíne:

Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb

Címe:

1089 Budapest Nagyvárad tér 4.

Időpontja:

2018. november 22. 9.30 óra

Szervezők neve:

Semmelweis Egyetem Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság
Magyar Ápolási Egyesület Szülésznői és Gyermekápolói Szekció
Jelentkezés történhet
online az alábbi linken: http://www.mave.hu/?q=events/subscribe/520
írásban az alábbi honlapokról letölthető jelentkezési lapon:
www.semmelweis.hu; www.meszk.hu; www.apolasiegyesulet.hu
Jelentkezési lap visszaküldhető

postai úton a Magyar Védőnők Egyesülete 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b. IV/424.
faxon: 06-1/445-0123;
e-mailen: info@mave.hu
A jelentkezés beküldésének határideje: 2018. NOVEMBER 08.

fordíts !

Jelentkező
Neve:
Anyja
leánykori neve:
Születési helye,
ideje:

Születési név:
Adóazonosító jele:
……………………………………………..város

Szakmacsoport:

££££ év ££ hó ££ nap

Szakképzettsége:

E-mail címe:
Működési
nyilvántartási száma
Alap
nyilvántartási száma

Munkáltató:
Munkáltató
hivatalos címe:
MÁE, MAVE
tagság
Levelezési címe:

Megye: ………………………………………

££££________________________________ város________________ _______ u._______ hsz.
£ Igen., tagsági viszony kezdete: ££££ év
£ Nem tag.
££££______________ város_______________________ u._______ hsz. ______ em.____ ajtó
Telefon:_________________________________Mobil:__________________________________

Továbbképző konferencia költségét vállaló
Alulírott, számla címzettje
neve_________________________________________________________________________________________________________
címe:

££££____________________________________hely________________________________________u. ____hsz.

Kijelentem, hogy a jelentkező részvételi díjának kifizetését
Dátum:_______________________________

P.H

££££ £

Ft összeget vállalom.

____________________________________________
kötelezettségvállaló

aláírása

Lemondási feltétel:
Amennyiben a továbbképzésen nem tudok részt venni, nem tudok mást magam helyett küldeni, illetve a rendezvény
előtt 3 nappal nem mondom vissza írásban részvételi jogom, köteles vagyok a részvételi díjat megfizetni, a részvételi
díj 100%-a kerül kiszámlázásra. Aláírásommal elismerem, hogy megértettem és elfogadom a részvételi feltételeket.
Nyilatkozat:
Az Adatkezelő (MAVE) részéről a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen, vagy
önkéntes hozzájáruláson alapul. Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt
küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a
törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.
Jelentkezéssel, számlázással kapcsolatos információ kérhető
Magyar Védőnők Egyesülete
Banadics Ágnes irodavezető Telefon: 06-1/785-4204; illetve 06-30/445-2615, e-mail: info@mave.hu
Fizetési mód: (a megfelelőt kérjük aláhúzni!)
- átutalással (a szervező által megküldött számlát követően, a megjegyzés rovatban a
számlán feltüntetett számlasorszámra hivatkozva)
- belföldi postautalványon (rózsaszínű csekk)
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni
„Szülésznő-Védőnő-Gyermekápoló Konferencia 2018” és a jelentkező/k nevét
Címzett: Magyar Védőnők Egyesülete 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b. IV/424
OTP Bank MAVE 11707024 – 20363976

