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A módosított Országos Tűzvédelmi
Szabályzat rendelkezései

Igen,

fővel jelentkezem

A módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései c.

Konferencia tűzvédelmi szakemberek, tervezők, konferenciára.
kivitelezők és ingatlanüzemeltetők részére

Igen,

A konferencia tematikája:
-

A módosított OTSZ háttere, a változtatások

kérem a Tűzvédelem szaklap éves előfizetését is.

szóló workshopon veszek részt.

Délután a

motivációja

Kiváló előadóink:

-

Az új rendelkezések összefoglalása

-

Az OTSZ és a TvMI-k kapcsolata jelenleg és a

Mészáros János – tűzvédelmi szakértő

módosítások után

A további előadók felkérése folyamatban van.

-

Az új OTSZ hatása a különböző szektorokban

-

A különböző épülettípusokkal kapcsolatos
újdonságok, azok hatása az építőiparra

-

Külön szektorokra vonatkozó workshopok
o

kivitelezőknek

o

tervezőknek

o

ingatlanüzemeltetőknek.

[
] Igen, hozzájárulok. ahhoz, hogy nevemet, postacímemet,
telefonszámomat és e-mail címemet a Fórum Média Kiadó Kft. hírlevél
küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra
személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről,
szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat
a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint
vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy
önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és így a hírlevélről
bármikor leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található link
segítségével, valamint a forum-media@forum-media.hu e-mail címre, vagy
postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre küldött
lemondási kérelem útján.

Cégadatok:
Cég neve*

Lestyán Mária

Időpont és helyszín:
2019. november 14.
CEU Konferencia Központ (1106 Bp., Kerepesi út 87.)
Részvételi díj: 39 900 Ft + áfa
szaklappal együtt: 49 900 Ft + áfa
Early bird: 2019. szeptember 13-ig 10%
kedvezménnyel jelentkezhet!
Csoportos jelentkezési akció:
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén
5%, három fő esetén 10 %, négy vagy több jelentkező
esetén 15% kedvezményt kap minden résztvevő a
részvételi díjból.
Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A részvétel feltétele a részvételi díj
befizetése. A képzés előtti 28. napig történő írásbeli lemondás
esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés előtti 15.
napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át
számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás vagy a meg
nem jelenés esetében is a teljes részvételi díj esedékes.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés
esetén a képzés elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de
a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A képzés mellé
kapcsolt szakmai folyóirat első előfizetési évének lejárta után a
következő évre szóló számlát automatikusan küldjük önnek. A
számla esedékessége előtt emailben értesítjük önt, így
amennyiben a továbbiakban nem tart igényt a lapszámokra,
írásban lemondhatja az előfizetést.A Kiadó a változtatás jogát
fenntartja.

Jelentkező(k) adatai:

Cég címe*

Név, e-mail cím

Cég adószáma*

Beosztás

Telefon*

Név, e-mail cím

Cég fő tevékenysége

Beosztás

Foglalkoztatottak száma  1-10  11–20

 21–50

 51–100  100 felett

Megrendelő neve, beosztása*

Név, e-mail cím

Beosztás

____________________________________________________
Megrendelő e-mail címe*
A *-gal jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.

Dátum

cégszerű aláírás

881402

