Parkolóhely foglalás …………………….. rendszámú gépkocsi részére:
(Szállóvendégek részére 3.000 Ft/éj/gpk,

□

Kötbérmentes lemondási határidő: 2022. május 22.
Beküldendő:
MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS
SZERZŐI JOGI EGYESÜLET
1061 Budapest, Dalszínház utca 10.
E-mail: varadi.nora@mie.org.hu

Visszaküldési határidő:

2022. Május 12.

JELENTKEZÉSI LAP
a 2022. május 26 –27-én Siófokon megrendezendő
iparjogvédelmi konferenciára
Alulírott, ezúton jelentem be részvételi szándékomat a továbbképzésre:
Név: .......................................................................................……….................................................................
E-mail cím: ….......................................................………....................…......................................................
Munkahely neve/címe:.....................................……….......................…..................................................
adószáma: ..........................................……...........…....….........................................................
telefon: ..................…............................. Kérés: …………………… .....................…....….......
Részvétel:
- online

□
□

MÜK kreditszámot igénylek:

□

- személyes

Kért szolgáltatások:
- Teljes körű szolgáltatás 2 ágyas elhelyezéssel, teljes ellátással
□
MIE tagok részére: 61.000 Ft + ÁFA , nem MIE tagok részére: 66.000 Ft+ÁFA
-

Teljes körű szolgáltatás 1 ágyas elhelyezéssel, teljes ellátással
MIE tagok részére: 68.000Ft + ÁFA, nem MIE tagok részére: 73.000 Ft+ÁFA

-

Csak a szakmai programokon (szállás és ellátás nélkül)
személyesen
online
veszek részt.
MIE tagok részére: 30.000 Ft + ÁFA, nem MIE tagok részére: 35.000 Ft+ÁFA

□

□
□

-

Csak a szakmai programokon (szállás nélkül, ebéddel, személyesen) veszek részt □
MIE tagok részére: 42.000 Ft + ÁFA, nem MIE tagok részére: 47.000 Ft+ÁFA

-

Egy napon történő részvétel esetén (kreditpont szerzési lehetőség nélkül) ebéddel
26-án: □
27-én: □
MIE tagok részre:21.000 Ft + ÁFA, nem MIE tagok részére: 23.500 Ft+ÁFA,
Parkolóhely foglalás …………………….. rendszámú gépkocsi részére:

□

(Szállóvendégek részére 3.000 Ft/éj/gpk,
MÜK kreditszám igénylés esetén:
MÜK-nél nyilvántartott név:……………………………………………………………………………………
E-mail cím:…………………………………………………Telefon:…………………………………………….
Kamarai Azonosító Szám (KASZ):………………………………………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………
Számlázási adatok:
Számlázási név:…………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím:………………………………………………………………………………………................
Cég adószáma:……………………………………………………………………………….............................
Levelezési cím (ha eltér a számlázási címtől):………………………………………………………
Magánszemélyként kérem a számla kiállítását (nem rendelkezem adószámmal):

□

MÜK kreditszám igénylés esetén a részvételi díjból az
SZTNH: 17.780 Ft (14.000+3.780 Ft ÁFA)
összeget külön fog leszámlázni az alábbiak szerint. A fennmaradó részt a MIE számlázza.
kreditpontos részvételi díjat (17.780 Ft) az e-mailben megküldött DÍJBEKÉRŐ alapján kérjük
átutalással kiegyenlíteni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 10032000-01731842-00000000
számú számlájára. A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a díjbekérő számát és a MIE-SZTNH 2022.
május 26-27. megnevezést. A számviteli bizonylatok – előlegszámla-és végszámla – minden
esetben postai úton kerülnek továbbításra.
Kelt: .....................................................
………………………………….
Aláírás

