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Kérjük, hogy a jelentkezési lapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki.
SZEMÉLYES ADATOK
Családnév:

Nem:

Keresztnév:

Kérjük,
mellékeljen egy
igazolványképet
magáról.
Köszönjük!

Állandó lakcím:
Értesítési cím:
E-mail:
Telefon:

Állampolgárság:

Fax:

Anyanyelv:

Születési dátum:

Foglalkozás:

Igazolványszám:

Munkahely:

JELENTKEZEM A DEBRECENI NYÁRI EGYETEM ALÁBBI KONFERENCIÁJÁRA:
NeMaMaT (Nem Magyar Anyanyelvű Magyartanárok)
 2014. július 20–25.
III. Nemzetközi Konferenciája
SZÁLLÁS – Milyen szállást kíván igénybe venni?

Szállás igénylése esetén:

 kollégiumi 2 ágyas szoba
 kollégiumi 1 ágyas szoba
 szálloda (segítségért, kérjük, forduljon a Nyári Egyetem stábjához)
 nem kérek

Érkezés: ____ (hónap) ____ (nap)
Elutazás: ____ (hónap) ____ (nap)

ÉTKEZÉS – Az étkezést igénybe kívánja-e venni?
 igen

( vegetáriánus)

 nem

FIZETÉS
A konferenciára jelentkezéssel egyidejűleg a regisztrációs díjat
 bankkártyával fizetem. Kérjük, adja meg munkatársunknak a következő adatokat: bankkártyaszám, lejárat dátuma, CVV2 kód (3-jegyű szám a
kártya hátoldalán az aláírási mezőben)
 átutaltam a Debreceni Nyári Egyetem számlájára (az igazolást mellékelem, OUR megbízás).
Bankszámlaszámunk:
Magyarországról történő átutalás esetén:
11600006-00000000-04165015 (ha euróban fizet),
11600006-00000000-02994114 (ha HUF-ban vagy más valutában fizet).
Bankunk címe: ERSTE Bank Hungary Nyrt., H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Külföldről történő átutalás esetén:
Swift code: GIBAHUHB
IBAN: HU16 1160 0006 0000 0000 0416 5015 (ha euróban fizet),
IBAN: HU06 1160 0006 0000 0000 0299 4114 (ha HUF-ban vagy más valutában fizet).
Bankunk címe: ERSTE Bank Hungary Nyrt., H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Kérjük, a befizetést igazoló nyomtatványon tüntesse fel a résztvevő nevét!
A regisztrációs díjon felüli díjak fizetési módja:
 személyesen készpénzben (HUF vagy EUR) fizetem be megérkezésemkor
 személyesen bankkártyával fizetem a helyszínen (VISA/MASTERCARD)
 átutalom a fenti bankszámlára.
Kérjük, ellenőrizze a számlázásnál megadott név és cím pontosságát, mert a későbbiekben nem áll módunkban változatni rajta. Amennyiben nem tölti ki
a számlázási adatait, automatikusan a saját nevére és címére állítjuk ki a számlát. Köszönjük.
A számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani és elküldeni:
Név:
Cím:
Kapcsolattartó személy:
Jelen dokumentum aláírásával (e-mail esetén elküldésével) a jelentkező és a nyelviskola között felnőttképzési megállapodás jön létre.

Dátum:

Aláírás:
Nem szükséges, ha e-mailben küldi.

