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NETWORKSHOP 2021 ONLINE 
2021. április 6-9. 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 
 
Név: …………………………………………………………………………………………….……….…………. 

Munkahely neve, címe: …………………………………………………………………..……………….…….... 

............................………………………………………………………………………………………..………… 

Költségviselő adószáma: ………………………………………………………………………………………… 

Költségviselő (mhelytől eltérő): .....……………………….…………………….............................................. 

................................................................................................................................................................... 

Telefon: …………………......……............... E-mail: ………………….…………………………...…………… 

Részvételi díjak Teljes ár 
Hungarnet-tagintézmények 

munkatársai számára 

Korai (Early bird) 2021.02.28-ig 21.500 Ft + ÁFA 9.800 Ft + ÁFA 

Konferencia 2021.03.01-től 28.500 Ft + ÁFA 15.800 Ft + ÁFA 

 
Részvételi és lemondási feltételek: 
A hozzáférés csak regisztrált résztvevőink számára lesz elérhető, a virtuális konferenciatermekbe 
történő bekapcsolódáshoz szükséges információkat mailben küldjük meg a jelentkezési lapon megadott 
mailcímre. (Egy címmel csak egy személy tud regisztrálni.)  
Teljes részvételi díjat utalunk vissza 3000 Ft adminisztrációs díj visszatartásával 2021. február 28-ig 
történő lemondás esetén. Március 25-ig beérkező írásos lemondás esetén a részvételi díj 50%-át térítjük 
vissza. Ezen időpont után érkező, vagy elmulasztott lemondás esetén a részvételi díjat nem tudjuk 
visszafizetni. A tutoriálok résztvevőink számára ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek (létszámkorlát). 
 
Részt kívánok venni a konferencián. 

 Munkahelyem HUNGARNET-tag, részvételidíj-kedvezményt kérek. 

Részt kívánok venni a következő tutoriálokon 04.06-án: 

 9.00-12.00  Kalcsó Gy.-Mihály E.-Szűcs K.: Digitalizált és digitálisan született levelek kezelése 

 13.00-16.00 Dancs Sz.-Ilácsa Sz.-Tóvári J.: A jövő katalógusa felé 

 13.00-16.00 Drótos L.-Ipacs E.-Németh M.: Online időszaki kiadványok megőrzése  

 

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 számlájuk ellenében az Önök UCB-nál vezetett, 10918001-
00000067-76150002 számú számlájára NETWORKSHOP 2021 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. 
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