
 

Székhely: 4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
E-mail: o.kozossegi.e@gmail.com

Bírósági végzés száma: Tpk. 60.060/2006

 

„Fókuszban az otthon közeli rehabilitáció”

 2017. június 7

A résztvevő(k) neve(i):…………………………………………………………………………
Beosztása: ……………………………………………………………………………………
Munkahely neve:………………………………………………………………………………
Elérhetősége:  

cím: ……………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………
telefon:…………………………………………………………………………………

 
Számlázási adatok:  

Cég neve:……………………………………………………………………………………..

Irányító szám, település, házszám

Kérjük, pontosan jelölje be az igényeket a téglalapokba!

 
RÉSZVÉTELI DÍJAK

Részvételi díj szendvicsebéddel 
Részvételi díjon felül a vacsorajegy

 
A konferencia díját banki átutalással
Bank: Budapest Bank 
Számlaszám: 10103104-58703100
A megjegyzés rovatban kérjük, hogy 
A konferencia költségét bizonylatoló számlát a helyszínen vehetik át a résztvevő

Jelentkezési határidő
 
Kérjük, a meghívóhoz mellékelt jelentkezési lapot töltse ki és kül

 
Egyesületi tagság 
Amennyiben az Egyesület tagja kíván lenni, úgy
aláírva visszaküldeni és a tagdíjat befizetni
 
OKEE kapcsolattartója: Marketti Judit
     
 

Székhely: 4028 Debrecen, Ember Pál u. 19. 
o.kozossegi.e@gmail.com, Honlap: www.kozossegiellatasok.hu

Adószám: 18992580-1-09 
Bírósági végzés száma: Tpk. 60.060/2006 

 
Jelentkezési lap 

„Fókuszban az otthon közeli rehabilitáció”cím

2017. június 7-i konferenciára 

:…………………………………………………………………………
Beosztása: ……………………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………………

cím: ……………………………………………………………………………………
mail: …………………………………………………………………………………

telefon:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

házszám:……………………………………………………………

pontosan jelölje be az igényeket a téglalapokba! 

OKEE tag Érdeklő ő
RÉSZVÉTELI DÍJAK  Költség (Ft) Igény (fő) Költség (Ft)

Részvételi díj szendvicsebéddel  3.000  5.000
Részvételi díjon felül a vacsorajegy 1.500  1.500

banki átutalással 2017. június 1-ig lehet kiegyenlíteni az alábbi

58703100-01000007 
kérjük, hogy egyenként tüntessék fel a résztvevők nevét

konferencia költségét bizonylatoló számlát a helyszínen vehetik át a résztvevő
 

Jelentkezési határidő: 2016. május 25. 

eghívóhoz mellékelt jelentkezési lapot töltse ki és küldje vissza az alábbi
o.kozossegi.e@gmail.com 

z Egyesület tagja kíván lenni, úgy a csatolt belépési nyilatkozatot 
visszaküldeni és a tagdíjat befizetni a fenti számlaszámra „tagdíj”  meg

OKEE kapcsolattartója: Marketti Judit, +36204695864 
     

        …………………

www.kozossegiellatasok.hu 

című 

:……………………………………………………………………………….. 
Beosztása: ……………………………………………………………………………………………. 

:…………………………………………………………………………………........ 

cím: ………………………………………………………………………………………....... 
mail: ……………………………………………………………………………………....... 

telefon:………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………… 

Érdeklődő 
Költség (Ft) Igény (fő) 

5.000  
00  

ig lehet kiegyenlíteni az alábbi számlaszámra: 

ők nevét. 
konferencia költségét bizonylatoló számlát a helyszínen vehetik át a résztvevők. 

dje vissza az alábbi e-mail címre:  

belépési nyilatkozatot szíveskedjék 
megjegyzéssel. 

……………………………. 


