
© MCE 2018

Meghívó
1. becsengetés

Foglald le az időpontot: 2018.04.13/14
péntek 16:00: érkezés, 17:00 kezdés

szombat 16:00 zárás, 17:00 indulás

A két időpont között a bevált egyéni, kis- és nagycsoportos munkával, 

tapasztalatcserével, közös élményekkel és eredmények bemutatásával

új módszerek megismerése, gyakorlása és feladatok megoldása!

Ismert helyszínen: Telekom Hotel, Balatonkenese

MCE/ICV Központi Munkacsoport

Nagy az érdeklődés, ezért mielőbb jelentkezzetek Szilágyi Hajnalkánál:
borbelyneh@gmail.com

Szertetettel várunk!

Karriermenedzsment
Személyes szakmai pályafutás tervezése, szervezése és megvalósítása 

a Siker-M Program módszerrel
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Jelentkezés:
Kérjük, jelentkezését közvetlenül e-mailben küldje 
Szilágyi Hajnalkának: borbelyneh@gmail.com

Kérem adja meg a következő jelentkezési adatokat:
Teljes név:
Cég vagy szervezet intézmény neve:
Beosztás:
E-mail cím:

Számlázási cím:
Posta cím: számla küldés címe

Adószám:
MCE tag: igen / nem
Feslőoktatási intézmény hallgatók: szakirány, évjárat.

Jelentkezésével kötelezően elfogadja a rendezvény 
tartalmát, szervezési, pénzügyi és lemondási feltételeit. 
Jelentkezésének beérkezése után regisztráljuk a 
rendezvényre és ennek alapján foglaljuk a szállást. A 
jelentkezését e-mailben Önnek visszaigazoljuk.

Jelentkezési határidő: 2018. április 6, péntek.

Az esetleges program-, időpont- és helyszínváltoztatás 
jogát fenntartjuk.

Részvételi díjak és költségek:
Az MCE tagjai részére a részvétel díjtalan. 

Azoktól, akik nem tagjai az MCE-nek, 10.000 Ft/fő szervezési 
díjat kérünk. A szervezési díjról díjbekérőt küldünk, mely 
alapján az összeget szíveskedjék átutalni a díjbekérő 
azonosító számának feltüntetésével. Az átutalást követően 
fogjuk Önt résztvevőként regisztrálni.

A befizetés megérkezését követően állítjuk ki a számlát, 
amelyet eljuttatunk a jelentkezésen megadott címre. 

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak a részvétel díjmentes. 
3 fő részére a szállás és ellátás költségeinek 50%-át az 
AKConsulting Bt. viseli.

A szállási és ellátási költségeit, kb. 24 000 Ft., minden 
résztvevő helyben a szállodának fizeti.

Lemondási feltételek:
Esetleges lemondást kérjük, legkésőbb a rendezvényt 5 
nappal megelőzően e-mailben jelezni szintén Szilágyi 
Hajnalkának. Ezt követően a jelentkezése érvényes és a teljes 
díja és költségek fizetése kötelező marad. A kifizetett 
szervezési díj viszont más személyre átruházható.

A rendezvénnyel kapcsolatos további információkat szívesen  
nyújt Szilágyi Hajnalka.

Részvételi információk
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