Beküldési határidő:
kedvezményes:
teljes árú:

Beküldendő:
2020. február 20.
2020 március 23.

COMP-REND Kft.
2440 Százhalombatta
Vidra utca 14.
Fax: +36 1 700 1923

NETWORKSHOP 2020
Pécsi Tudományegyetem
2020. április 14-17.
JELENTKEZÉSI LAP
Név: …………………………………………………………………………………………….……….………….
Munkahely neve, címe: …………………………………………………………………..……………….……....
............................………………………………………………………………………………………..…………
Számlázási cím (mhelytől eltérő): .....…………………….……………………..............................................
...................................................................................................................................................................
Költségviselő adószáma: …………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………….......... Fax: ……............... E-mail: ………………….………………………………
Előadást tartok:  Nem

Hozzájárulok, hogy előadásom videofelvételre kerüljön.

 Igen

Előadásom címe: …………………………..…………………..………………………………………………….
Szükséges technikai eszközök: ………………………………………………….…………………………..…..
Részvételi díjak
Konferencia 2020.02.20-ig
Konferencia 2020.02.21-től
Konferencia helyszínen kp.
Egy tutoriál 2020.02.20-ig
Két tutoriál 2020.02.20-ig
Egy tutoriál 2020.02.21-től
Két tutoriál 2020.02.21-től

Teljes ár
52.500 Ft + ÁFA
69.000 Ft + ÁFA
79.000 Ft + ÁFA
17.000 Ft + ÁFA
26.000 Ft + ÁFA
19.000 Ft + ÁFA
29.000 Ft + ÁFA

HUNGARNETkedvezmény mértéke
23.000 Ft + ÁFA
20.000 Ft + ÁFA
20.000 Ft + ÁFA
8.500 Ft + ÁFA
13.000 Ft + ÁFA
8.500 Ft + ÁFA
13.000 Ft + ÁFA

Kedvezményes
részvételi díj
29.500 Ft + ÁFA
49.000 Ft + ÁFA
59.000 Ft + ÁFA
8.500 Ft + ÁFA
13.000 Ft + ÁFA
10.500 Ft + ÁFA
16.000 Ft + ÁFA

A konferencia részvételi díja a rendezvény minden programján való részvételre vonatkozik, beleértve a
konferencia anyagainak és az étkezéseknek a költségeit. A szállásköltség külön fizetendő.
A részvételi díjhoz a HUNGARNET Egyesület tagintézményei munkatársainak kedvezményt ad, ennek
mértéke 2020.02.20-ig történő jelentkezés esetén 23.000 Ft + ÁFA, február 21-től 20.000 Ft+ÁFA. A
jogosultak felé a kedvezménnyel csökkentett részvételi díj (02.20-ig történő jelentkezés esetén 29.500
Ft+ÁFA, 02.21-től 49.000 Ft+ÁFA) kerül számlázásra.
A tutoriálok (04.14.) díjára is vonatkozik a HUNGARNET-kedvezmény. Aki két tutoriálra jelentkezik, a
második árából árengedményt kap. (Az egyes tutoriálokat csak min. 5 jelentkező esetén tartjuk meg.)
Lemondási feltételek:
Teljes részvételi díjat és szállásköltséget utalunk vissza (5000 Ft adminisztrációs díj visszatartásával)
2020. február 20-ig történő lemondás esetén. 2020. március 23-ig történő írásos lemondás esetén 50%
részvételi díjat és szállásköltséget térítünk vissza. Ezen időpont után érkező, vagy elmulasztott
lemondás esetén a részvételi díjat és a szállásköltséget nem tudjuk visszafizetni.


Részt kívánok venni a konferencián.



Részt kívánok venni a tutoriálokon.

Választott tutoriál (kérjük, jelölje meg):
04.14. 13.00-15.45
„A” TEREM
 Pásztor Miklós:
DNSSEC elvei és
konfigurálása

04.14. 16.15-19.00 04.14. 13.00-19.00
„A” TEREM
„B” TEREM
 Németh
 Micsik András
Márton:
-Wolf György:
Személyes
MTMT2
webarchiválás



HUNGARNET részvételidíj-kedvezményt kérek.



Vegetáriánus menüt kérek.

04.14. 13.00-15.45 04.14. 16.15-19.00
„C” TEREM
„C” TEREM
 Tarcsi Ádám:
 Kadlecsik
Földi HPC
József:
kiterjesztése a
Konfigurációkezelés
felhő erejével
Ansible-vel

Szállást Pécs különböző kategóriájú szállodáiban foglalunk résztvevőink számára.
Kérjük, jelentkezés előtt tekintsék meg honlapunkon (http://nws.comp-rend.hu) a részletes leírást és
az aktuális lehetőségeket. Itt tájékozódhatnak a szálláshelyek kapacitásáról, megközelíthetőségéről,
a rendelkezésre álló szobák felszereltségéről és számáról (amely a foglalások függvényében eltérhet a
lenti táblázattól), a parkolási lehetőségekről, illetve jelentkezhetnek közvetlenül a honlapon keresztül is.
Szállásigény esetén kérjük, a foglalási határidő előtt küldjék be a jelentkezési lapot, mert utána már
csak külön egyeztetéssel tudunk szállást biztosítani. A jelentkezéseket beérkezési sorrendben tudjuk
elfogadni.
Két- és háromágyas elhelyezést az eddigi gyakorlat szerint csak a szobatársak előzetes egyeztetése
alapján tudunk biztosítani.
Szállást kérek:  04.14.

 04.15.

Hotel Makár****
Superior/Deluxe****
 egyágyas
25.100 Ft/fő/éj
 kétágyas
14.200 Ft/fő/éj

 04.16.
Hotel Palatinus***
 Superior egyágyas 16.900 Ft/fő/éj
 Standard egyágyas 14.900 Ft/fő/éj
 Standard kétágyas
9.500 Ft/fő/éj

Hotel Corso****
 egyágyas
 kétágyas

24.400 Ft/fő/éj
13.600 Ft/fő/éj
Hotel Szinbád***

 egyágyas
 kétágyas

15.300 Ft/fő/éj
9.700 Ft/fő/éj

Hotel Fordan***
 egyágyas
 kétágyas

15.000 Ft/fő/éj
9.800 Ft/fő/éj

PTE Szántó Kollégium
 egyágyas
 kétágyas

8.700 Ft/fő/éj
4.700 Ft/fő/éj

Az árak az ÁFA-t és a svédasztalos reggelit tartalmazzák (kivéve a kollégiumot, az ott megszálló
résztvevők számára a Mevid étterme biztosít bővített kontinentális reggelit), az IFA-t nem, amely
Pécsett jelenleg (2020. január) 400 Ft/fő/éj, a számlában külön szerepel.
Közös szobában kérek elhelyezést (név/munkahely)…….........................................................................
Hozzájárulok a Comp-Rend Kft-nek megadott adataimnak a www.comp-rend.hu oldalon található
Adatvédelmi tájékoztató szerint* történő tárolásához és kezeléséhez, valamint a Networkshop
konferenciákra vonatkozó kapcsolattartáshoz.
Dátum: ……………………………….

Aláírás: ……………………………………………….…………..

Igazoljuk, hogy a rendezvény részvételi díját és a szállásköltséget számlájuk ellenében az Önök UCBnál vezetett, 10918001-00000067-76150002 számú számlájára NETWORKSHOP 2020 megjelöléssel
és a résztvevők nevének feltüntetésével átutaljuk. Tudomásul vesszük a felhívásokban és a honlapon
közzétett lemondási feltételeket, valamint, hogy jelentkezésünk költségvállalást jelent.

Dátum: ………………………...……..

………..………………………………………………
Cégszerű aláírás

*A Comp-Rend Kft. a személyes adatok kezelése tekintetében az Európai Uniós Általános Adatvédelmi
Rendeletnek (GDPR) megfelelően jár el. Ennek részletei honlapunkon (www.comp-rend.hu) az Adatvédelmi
tájékoztatóban találhatók.

