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Jelentkezési és Részvételi Tájékoztató (JRT) 
 

Hogyan jelentkezhet az Eucharisztikus Pasztorális Konferenciára? 

Az alábbi tájékoztatóval segíteni szeretnénk, hogy jelentkezése zökkenőmentes legyen. Kérjük, 

figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat! 
 

1. A részvételi szándék bejelentése 
 

a) Első lépésként kattintson a https://www.iec2020.hu/konferencia-2019/ oldalra. 

A jelentkezési rendszerben az alábbi adatokat fogjuk megkérdezni: 

Személyes adatok:  
 Név 

 Születési dátum  
E-mail cím 

Mobiltelefonszám 

Felekezet 

Egyházi állapot 

Lakcím (település, irányítószám, utca, házszám) 

Érkezés módja 

Szállás igény 

Étkezések 

Speciális étkezési igények 

Megjegyzés, észrevétel (információk, amikre a szervezőknek szüksége lehet.) 

Számlázási név és cím 

 

Hozzájárulásaim (Asz = Adatvédelmi Szabályzat; JRT = Jelentkezési és 

Részvételi Tájékoztató -- azaz a jelen dokumentum) 
Kötelező: „Megismertem és elfogadom az ASz-ban és a JRT-ban foglaltakat, és azokat 

magamra kötelezőnek ismerem el. Hozzájárulok, hogy adataimat a NEK Titkárság a 

konferencia szervezése céljából felhasználhassa, és a társszervezőknek szükség esetén 

továbbítsa.” 

„Hozzájárulok, hogy a NEK Titkárság későbbi, hasonló programokról értesítsen, és 

ezért adataimat a konferencia után is tárolhassa, hírlevelet küldhessen. Ezt a 

hozzájárulást később módosítani lehet.” 
 

b) Töltse ki a személyes adatokat, valamint a fenti kérdésekre adandó válaszokat.  

 Kérjük adja meg a számlázáshoz szükséges adatokat. 

 Ne feledkezzen el a kötelezően kitöltendő adatokról, mert ezek hiányában nem 

fogadja el a rendszer a jelentkezési lapot. 

 A konferenciára kizárólag elővételben lehet belépőt vásárolni. 

 Fizetni átutalással és bankkártyával lehet. 

c) A jelentkezési lap beküldése 

d) Ezután a fizetési módtól függően díjbekérőt küldünk vagy bankkártyás fizetés esetén e-

mailben papíralapú, PDF formátumban kiállított számlát küldünk. 
e) A jelentkezési rendszerből minden regisztrációs lépésnél visszaigazoló e-mailt fog kapni. 
f) A konferencia előtt összefoglaló e-mailt (lastinfot) fogunk küldeni a fontos tudnivalókról. 
 
 
2. A konferencia helyszíne: 

 

Szent Adalbert Központ 

2500 Esztergom, Szent István tér 10. 

 

https://www.iec2020.hu/konferencia-2019/
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3. Tudnivalók az étkezésről és a szállásról 
 

Szállást a Szent Adalbert Központ szállodájában, az Alabárdos Panzióban és a Párkányban 

található Thermálhotel Vadasban biztosítunk egy és két vagy háromágyas szobákban.  Reggelit 

a szálláshelyen, ebédet és vacsorát a Prímás Pincében adunk. A szállásbeosztásnál az érkezés 

módját is figyelembe vesszük. 

 

 

4. Fizetendő díjak és határidők: 
 

 

FELNŐTT  

OKTÓBER 27-ig  NOVEMBER 22-ig  

szoba                        Összeg (/fő) 

2 v.3 ágyas  12 000 Ft 15 000 Ft 

1 ágyas 15 000 Ft 18 000 Ft 

 
DIÁK 

OKTÓBER 27-ig  NOVEMBER 22-ig  

szoba                        Összeg (/fő) 

2 v.3 ágyas  10 000 Ft 13 000 Ft 

1 ágyas 13 000 Ft 16 000 Ft 

 

A fenti összegek a szállást és a teljes ellátást is magukban foglalják (az egyes igénybe venni 

kívánt étkezéseket az űrlapon kérjük jelölni). 

 

A diák kedvezményre jogosító kuponkódot DKEPK19  kérjük megadni a díjcsomagok 

kiválasztásánál. A konferencia helyszínén az érvényes, nappali tagozatos hallgatói viszonyt 

igazoló diákigazolványt kérjük bemutatni. 

 

Amennyiben valaki nem kér szállást, akkor a részvételi díj 3000 Ft/fő/nap. Ez az összeg 

magában foglalja a konferencia programját figyelembe véve az adott napon igény szerinti 

ebédet és vacsorát. Diákkedvezmény a napijegyre nem vonatkozik. 

 

 

5. Lemondási határidő: 

 

Ha mégsem tud részt venni a konferencián, kérünk, jelezze 2019. november 10-én éjfélig, hogy 

helyét más jelentkezőkkel feltölthessük.  

November 10-ig történő lemondásig a befizetett részvételi díjat 2000 Ft-tal csökkentve tudjuk 

visszatéríteni. Későbbi lemondás esetén nem tudjuk visszatéríteni a befizetett összeget. A 

jelentkezése a fizetendő összeg megérkezése után küldött visszaigazolásunkkal tekinthető 

véglegesnek. 

 

 

6. Központi információ 
 

E-mail: konferencia2019[kukac]iec2020.hu 

Telefon: 06/30/971-12-09 (munkanapokon 10-14 óra között) 

Honlap: https://www.iec2020.hu/konferencia-2019/ 
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