
ICG STÁDIUM KFT. 
Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 130. 

Tel: 62/431-927, e-mail: events@icgstadium.hu

JELENTKEZÉSI LAP

Kedves Jelentkező! 

Köszönjük szíves érdeklődését workshopunk/ képzésünk iránt! 

Alábbi adataira a kapcsolattartás és a számlázás* miatt van szükségünk. 
*A számlát a képzést követően állítjuk ki. Az étkezés és a részvételi díj külön soron kerül feltüntetésre.
Az étkezést terhelő adó bevallása és megfizetése a megrendelőt terheli. 

Név 

Beosztás 

Cég 

Számlázási cím 

Adószám 

Központi telefon 

Közvetlen telefon 

Mobil 

E-mail 
Megjegyzés  

(ételallergia, egyéb) 

X-szel jelölje a jelentkezéssel kapcsolatos igényléseit:
JELENTKEZÉS TÍPUSA RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS ELLÁTÁS DÍJA 

(szállásdíjat nem tartalmaz!) 

részvétel az alábbi nap(ok)on: 75 000 Ft + 
ÁFA / fő/ nap 

19 000 Ft + 
ÁFA /fő/nap 

Lean3 könyv –et igényelek 16 095 Ft + ÁFA (5%) 

Kérem, hogy a kiállított számlámra megrendelő számot is tüntessenek fel. 
(Megrendelését, kérjük, legkésőbb a rendezvény napjáig szíveskedjen részünkre megküldeni.) 

Akadályoztatott részvétel esetén biztosítjuk helyét egy kollégája számára!  A lemondást vagy módosítást kizárólag írásban 
fogadjuk el. A rendezvényt megelőző egy héten belül történő lemondás esetén, részvételtől függetlenül a teljes díj fizetendő !  
* Kérjük, hogy e-mail címét feltétlenül adja meg, mert a regisztrációról visszaigazolást, és a rendezvényről bővebb

tájékoztatást kizárólag elektronikusan küldünk! A regisztrációja csak hivatalos visszaigazolásunkat követően érvényes! 
Kitöltött jelentkezési lapját az events@icgstadium.hu e-mail címre várjuk! 

………………………………… 
Aláírás 

Jelentkezési határidő: 

Megrendelőszám:

Aláírásommal nyilatkozom, hogy az ICG Stádium Kft. adatvédelmi tájékoztatótját a www.icgstadium.hu/gdpr/ 
oldalon elolvastam, azt elfogadom és hozzájárulok, hogy a cég a ez alapján adatatimat nyilvántartsa és kezelje. 
A fent megadott e-mail címre elektronikus hírlevélet

kérek:   nem kérek: 

A mennyiségi kedvezményt itt nem tüntettük fel!

http://www.lean3.hu/
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