
„Becsüld meg…” – Innovatív megoldások az idős testvérek segítésében - Konferencia
Tudnivalók a jelentkezéshez

Berekfürdő, 2012. március 26-27.
Részvételi díj, tudnivalók a jelentkezésről:
Református jelentkezőink részére a konferencia költsége 4000 forint/fő, amennyiben 2012. március 18-ig 
megtörténik a jelentkezés.  
Ezt követően 5000 forint/főre emelkedik az összeg. 
Szeretettel várjuk a nem református felekezetű érdeklődőket is, számukra azonban nem tudunk 
kedvezményt biztosítani, a részvételi díj ebben az esetben 6.000 forint/fő. 
 
A részvételi díj magában foglalja: egy éjszakai szállást, négy étkezést, konferencián való részvételt. 
 
Jelentkezést csak a teljes másfél napra fogadunk, aki nem tud végig jelen lenni, annak sajnos nem 
tudunk kedvezményt adni a részvételi díjból.
 
Jelentkezés 
 
A konferencia díját banki átutalással vagy sárga csekken (amit kérésre tudunk postázni) 
egyenlíthetik ki. 
 
A befizetéseket a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára várjuk:  
CIB Bank - 10702019-85008898-51100005. 
Nem magyarországi jelentkezők esetében: a befizetéshez a következő, nemzetközi utaláshoz szükséges 
kódokat kell használniuk: 
SWIFT-kód: CIBHHUHB, az IBAN-szám: HU 67 1070 2019 8500 8898 5110 0005.
 
Fontos, hogy az étkezéseket és a szállást csak abban az esetben tudjuk garantáltan biztosítani, ha 
az átutalás vagy befizetés megtörténik a konferencia kezdetéig.
 
Ha vegetáriánus étkezést szeretne, kérem jelezze a vad.lilla@jobbadni.hu email címen március 20-ig.
 
A befizetések igazolásának másolatát kérjük eljuttatni a Magyar Református Szeretetszolgálathoz faxon 
(1/460-0748) vagy szkennelve (a vad.lilla@jobbadni.hu címre) vagy személyesen (1146 Bp. Hungária 
krt. 200.).  A befizetések igazolása érdekében kérjük a befizetésről szóló banki átutalási igazolást vagy a 
postai feladóvevényt megőrizni és a helyszínen is bemutatni.
 
Banki utalás vagy sárga csekkes befizetés esetén a "Közlemény" rovatban feltétlenül tüntesse 
fel olvashatóan: nevét és az „konferencia” szavakat ahhoz, hogy érvényes legyen a befizetés! A 
közlemény rovat tehát így legyen kitöltve: „konferencia, X Y”.
 
A befizetett összeg visszatérítésére nincs módunk akkor sem, ha a jelentkező a találkozón nem 
vesz részt, vagy a kért szolgáltatásokat nem veszi igénybe.
 
Ha kérdése van, vagy bővebb információt szeretne, írjon a vad.lilla@jobbadni.hu email címre vagy hívja a 
+36-30-678-7355-ös telefonszámot.
 

https://docs.google.com/a/jobbadni.hu/spreadsheet/viewform?formkey=dFdaWHZXWWFlNmhHSkRtdmFDeEFhREE6MQ
https://docs.google.com/a/jobbadni.hu/spreadsheet/viewform?formkey=dFdaWHZXWWFlNmhHSkRtdmFDeEFhREE6MQ

