JELENTKEZÉSI LAP

Iktatószám:

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ
Minősített továbbképzés

BUDAPEST
MÁJUS 24-25.

Jelentkezési határidő: 2018.május 10.
A jelentkezési lapot kérem, olvashatóan, hiánytalanul kitölteni és aláírva a
rovidprogramok@emk.sote.hu e-mail címre vagy a 06 1 488 7610 fax számra megküldeni
szíveskedjen!
/E-mailes jelentkezés esetén a „Tárgy” mezőbe kérem, írja be „Kríziskommunikáció”/
Képző intézmény neve:

Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Menedzserképző
Központ
Kríziskommunikáció

Képzés megnevezése:
Képzés azonosító számai:

Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ orvosok, fogorvosok és
klinikai szakpszichológusok részére 28 kreditpontra
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési
Főigazgatósága az egészségügyi szakdolgozók részére 19 kreditpontra
minősített képzés

Képzés időpontja:
Képzés helyszíne:

SE-TK/2018.I./00263/
SZTK-A-167066/2017

Május 24-25.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
Jelentkezőre vonatkozó adatok

Jelentkező neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Adóazonosító jele:
Lakcíme:
Telefonszáma, e-mail címe:
Kreditpontok jóváírásához szükséges adatok
Orvosi pecsét száma:

(amennyiben releváns)

Továbbképző egyetem neve:

(amennyiben releváns)

Alap- és/vagy Működési Nyilvántartási száma:
(amennyiben releváns)

Foglalkozása/beosztása:
Munkahely neve:
Munkahely címe:

Költségviselőre vonatkozó adatok
(amennyiben nem egyezik a jelentkezővel)

Költségviselő neve:
Költségviselő címe, telefonszáma:
Költségviselő adószáma (cég esetén) /
adóazonosító jele (személy esetén):
Költségviselő bankszámlaszáma, bank neve:
Postázási név, cím számlaküldéshez:
Részvételi díjjal kapcsolatos tudnivalók
Tanfolyam díja:

65.000Ft.(mely tartalmazza a kávészüneteket, az ebédet és
a kiadott háttéranyagokat.)

Megkérünk minden kedves résztvevőt, hogy a számla megérkezése előtt NE
utaljon!
Kérjük, hogy a részvételi díj befizetéséről jelentkezésének visszaigazolását követően, de legkésőbb
2018. május 21-ig, ill. a tanfolyam kezdetéig intézkedni szíveskedjék. A részvételi díj
befizetését abban az esetben tekintjük elfogadottnak, ha a befizetést tanúsító bizonylatot részünkre
postán (1428 Budapest, Pf. 2.) faxon (06/1-488-7610), e-mailen (szauer@emk.sote.hu)
eljuttatja, vagy a konferencia napján a regisztrációkor személyesen bemutatja.
Fizetési mód:

A tanfolyam regisztrációs díjának befizetését az
általunk kiállított számla alapján, intézetünk
számára átutalással teljesíthetik. Kérjük, hogy
átutaláskor az Önök részére kiállított számla
számát
és
a
jelentkező(k)
nevét
a
közleményben szíveskedjenek feltüntetni.

Fizetési határidő:

2018. május 21.

Lemondási feltételek:

Lemondást csak írásban (e-mailen vagy faxon) áll
módunkban elfogadni, a programot megelőző 5.
munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a
kurzusdíj 100%-át kiszámlázzuk. Megértésüket
köszönjük!
Pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben készséggel
állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Szauer Kornélia (pénzügyi ügyintéző)
E-mail: szauer@emk.sote.hu

Fizetéssel kapcsolatos információk:

Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így a képzés megvalósulása esetén
fizetési kötelezettséget von maga után.
A részvételi díjat a konferencia visszaigazoláshoz mellékelt számla alapján átutaljuk.
Amennyiben nem tudok részt venni a konferencián, azt a konferencia megkezdése előtt legalább 5
munkanappal írásban jelzem, így mentesülök a fizetési kötelezettség alól.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és
elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot *:
Budapest, 2018. ”………….”

------------------------------

------------------------------

------------------------------

Jelentkező
aláírás

Költségviselő neve
aláírása / pecsét

Pénzügyi ellenjegyző neve
aláírása / pecsét

* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján aláírásommal hozzájárulok
ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyes adataimat az SE EMK a továbbképzés teljes időtartama alatt, valamint annak befejezését követő 3
évig - kezelje és megőrizze.

