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““HHOOGGYY  IISS  VVAANN  EEZZ??  ––  HHOOLL  AA  HHAATTÁÁRR??””  

XIV. Országos Szociális Szakmai Konferencia 

Zalakaros, Hotel Karos Spa٭٭٭٭superior 

       2018. november 08-09. 
 

J E L E N T K E Z É S I  L A P  
 

Visszaküldendő: 2018. október 28. 
postacím  : Karácsonyné Kiss Enikő főszervező 

8380 Hévíz, Római u. 1.  

Telefon: 06 30 508 7091 

elektronikus levél  :szoszakkonferencia@gmail.com  
 

Név: 

 

Beosztás (munkakör): 

 

Munkahely (neve, címe): 

 

Levelezési cím: 

 

Telefon: Fax: E-mail: 

 

 Kérjük, hogy tegyen „X”  jelet az igényelt szolgáltatás mellé. 

1. A konferencia teljes programján részt kívánok venni: 

a. 

November 08-09. szállással, kétágyas elhelyezés  

A szolgáltatások összköltsége: 40.000,- Ft/fő. 
(A szolgáltatások tartalma: szakmai programok, kávéjegy 1.840,- Ft 

értékben, valamint november 8-án svédasztalos ebéd 4.200,- Ft 

értékben, gálavacsora 6.500,- Ft értékben, meglepetés program, egy 

éjszaka szállás, november 9-én reggeli, svédasztalos ebéd 4.200,- Ft 

értékben, illetve beltéri élmény- és úszómedence, termálmedence, 

jacuzzi, örvényfürdő, bioszauna, finn szaunák, gőzfürdő, jégbarlang, 

fitneszterem, fürdőköpeny használat, internet használat a szobákban) 

 

Kétágyas elhelyezés esetén szobatárs neve: 

b. 

November 08-09. szállással, egyágyas elhelyezés  

A szolgáltatások összköltsége: 43. 000,- Ft/fő. 
(A szolgáltatások tartalma: szakmai programok, kávéjegy 1.840,- Ft 

értékben, valamint november 8-án svédasztalos ebéd 4.200,- Ft 

értékben, gálavacsora 6.500,- Ft értékben, meglepetés program, egy 

éjszaka szállás, november 9-én reggeli, svédasztalos ebéd 4.200,- Ft 

értékben, illetve beltéri élmény- és úszómedence, termálmedence, 

jacuzzi, örvényfürdő, bioszauna, finn szaunák, gőzfürdő, jégbarlang, 

fitneszterem, fürdőköpeny használat, internet használat a szobákban) 
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2. Csak a konferencia szakmai programján kívánok részt venni: 

a. 

Csak november 08.  
(a részvételi díj a szakmai programot, a kávét 1.840,- Ft értékben, az 

ebédet 4.200,- Ft értékben tartalmazza)     

    Első nap: 10.000,- Ft/fő.                                                             

 

b.  

Csak november 09. 
(a részvételi díj a szakmai programot, a kávét 1.840,- Ft értékben, az 

ebédet 4.200,- Ft értékben tartalmazza)  

 Második nap: 10.000,- Ft /fő 

 

 

A parkolás önköltséges a Konferencia résztvevőinek: 500,- Ft/éjszaka/autó. 

  
 

 

 

A részvételi díj átutalandó a jelentkezési lap visszaküldésével egy időben, de 

legkésőbb  

2018. október 28-ig  

a SZOSZAK.EU Nonprofit Kft. számlaszámára: 

 

Raiffeisen Bank 12096736-01539285-00100008 
 

 
Kérjük az utaláskor a megjegyzés rovatban feltüntetni a résztvevők nevét. 

A számlák átvehetőek a helyszínen személyesen. 
 

Számla kiállítási címe: 

 

 

 

 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a részvételi díjat – 2018. október 29. 

napját követő lemondás esetén - nem áll módunkban visszafizetni, ill. 

lemondás nélkül annak kiegyenlítésétől eltekinteni.  

 

 

 

Kelt: 2018. …………….hó….nap   PH.   

         aláírás 

Esetleges ételérzékenységét itt jelezheti: 


