
MEE Bál 2019

Jelentkezési feltételek 

Tisztelt Jelentkező!

Ön a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Báli jelentkezés adatlapjának kitöltésével és online módon
történő elküldésével elfogadja ezen jelentkezési feltételekben foglaltakat. A jelentkezési lap a MEE
részéről ajánlattételnek minősül, elfogadásával a rendezvény szervezője és jelentkező között szerződés
jön létre az alábbi feltételekkel:

Fizetési feltételek:

Jelentkező vállalja, hogy a a bál belépődíját/ részvételi díját a rendezvény szervezője által megküldött
díjbekérő  ellenében  átutalja,  ami  egyben  a  rendezvényen  való  részvételének  a  visszaigazolása.  A
részvételi  díj  megfizetésének  határideje,  a  bekérő  levélen  feltüntetett  fizetési  határidő,  azaz  a
jelentkezés napját követő 15. nap. A rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi díj határidőre
történő kifizetése. 

A részvételi díj az alábbi elszámolási betétszámlára utalandó:

A tulajdonosának neve: Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
Számlaszám: 12010501-01103302-00100007
Swift kód: UBRTHUHB
IBAN: HU43 1201 0501 0110 3302 0010 0007

Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

A visszaigazolásban kapott  díjbekérő  sorszámát  az átutalási  megbízás  közlemény  rovatában
szíveskedjen feltüntetni! 

A  rendezvény  szervezője  a  részvételi  díj  jóváírását  követően  előleg-,  a  szolgáltatás  teljesítését
követően  végszámlát  állít  ki  a  befizetett  részvételi  díjról,  amely  postai  úton  kerül  megküldésre  a
jelentkezési lapon feltüntetett postázási címre.

HATÁRIDŐK

A jelentkezési határidő: 2019. január 18., péntek.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Kötbérmentes lemondási határidő: 2019. január 18., péntek.

A rendezvény szervezője lemondást  csak írásban fogad el, az e-mail útján történő kommunikációt
írásbeli formának ismeri el. 

Jelentkezőt nem mentesíti a fizetési kötelezettsége alól, ha a rendezvényen nem jelenik meg és nem él
előzetesen a kötbérmentes lemondás lehetőségével. 

A részvevő személye – előzetesen egyeztetés mellett – módosítható.

Kérjük, hogy a befizetést igazoló bizonylatot a Fórumra hozza magával, hogy szükség esetén a 
jóváírás ténye ellenőrizhető legyen. A rendezvényen való részvételt szervező csak akkor köteles 
biztosítani, ha a részvételi díj legkésőbb a rendezvény előtti 3. napon beérkezett. 

Fizetési  késedelem  esetén  a  Jelentkező  a  követelés  összegén  felül  a  behajtást  terhelő,  igazolt
felszólítási- és inkasszó költséget köteles megtéríteni. 

A rendezvény szervezője az esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartja. 

A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet. 


