RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

IVSZ KÖZBESZERZÉSI KONFERENCIA
Aquaworld Resort Budapest****
1044 Budapest, Íves út 16.
2017. november 28. (KEDD)

Részvétel
•
•
•

Részvétel a regisztrációs lap kitöltésével, illetve a részvételi díj befizetésével lehetséges.
A részvételi díj tartalmazza a konferencia teljes időtartama alatt a szakmai programon való
részvételt, az étkezést, és a kávészüneteket.
A rendezvény teljes területén a badge viselése kötelező.

Regisztráció
•

•
•
•

A visszaigazolás a megadott e-mail címen történik. Kérjük, hogy minden esetben a
konferencián részt vevő személy email címét adja meg, mivel azon keresztül fogjuk a
kapcsolatot tartani vele.
A regisztrációkor elküldött adatok alapján fogjuk kiállítani és megküldeni a számlát.
A regisztrációs űrlap kitöltése és beküldése megrendelésnek minősül, ami fizetési
kötelezettséggel jár.
A fizetés kizárólag átutalással lehetséges.

Fizetéssel és számlázással kapcsolatos információk:
•

A számlázást az IVSZ megbízásából a konferencia ügynöksége, az Ad Valorem Kft. végzi, ennek
megfelelően a részvétel és szállás díját az Ad Valorem Kft.-nek kell megfizetni.

Módosítás és lemondás
•
•
•
•

Lemondás legkésőbb 2017. november 10. 23:59-ig lehetséges. Lemondásnál a beérkezés napja
a döntő, így az ezen túli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni.
A kiszámlázott és a határidőig írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor
is köteles megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe.
A regisztráció után a jelentkezés átruházására cégen belül van lehetőség, ezt kérjük legkésőbb
november 27. 12.00-ig jelezni.
Amennyiben jelentkezését szeretné módosítási vagy lemondani, kérjük jelezze felénk a
változásokat a tatrai.zsofia@ivsz.hu címen.

Média
•

A konferencia során a Szervezők fényképeket készíthetnek, amelyeken a résztvevők is
szerepelhetnek. Ezeket a felvételeket a szervezők ellenszolgáltatás nélkül jogosultak
felhasználni, illetve közzétenni. Amennyiben egy résztvevő nem szeretné, hogy a róla készült
fénykép(ek) közzétételre kerüljenek, akkor azt előzetesen jeleznie kell a szervezők számára.

Parkolás
•

A szálloda területén térítésmentesen van lehetőség a parkolásra.

Esemény változtatások
•

A szervezők a helyszín és programváltozás jogát fenntartják.

A regisztrációs űrlap megküldésével, valamint a jegyek megvásárlásával a fenti feltételeket a vásárló
(regisztráló fél) elfogadja.

A konferencia szervezője:
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
Centrál Udvar Irodaház B ép. I. emelet
1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A
Tel.: +36 1 266 6346
Fax: +36 1 411 0914
Ügynökség:
Ad Valorem Hungary Kft.
1135 Budapest, Szent László u. 48-50 B ép. fsz. 1.
Adószám: 24191144-2-41

