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Német
Amennyiben probléma merül fel, forduljon a MEE Ökumenikus és Külügyi
Osztályához a kulugy@lutheran.hu címen.
REGISZTRÁLNI

REGISZTRÁLNI
Biztosítsa már most a helyét a 2020-as Közép-európai Keresztény Találkozóra (2020. Július 3-5., Graz)
és vegye meg a teljes találkozóra szóló belépőjegyét, amely magában foglalja a szállást és az étkezéseket is, vagy látogasson el hozzánk napijeggyel! A három napra szóló, szállást is tartalmazó belépőjegyet 2020. március 31-ig itt vásárolhatja meg. Napidíjat bármikor válthat, még a rendezvény ideje alatt is.
Amennyiben csoporttal (pl. gyülekezeti, vagy ifjúsági csoporttal) érkezik Grazba, jelentkezzen csoportvezetőként és jelentkeztesse be a csoport többi tagját is egyszerre. Csak a csoport létszámát kell
megadni, további személyes adatra nincs szükségünk, leszámítva a csoportvezető személyes adatait.
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A részvételi díj magában foglalja a belépőt a Közép-európai Keresztény Találkozó valamennyi rendezvényére, a program- és énekfüzetet, a július 3-i és 4-i szállást, valamint a következő étkezéseket: pénteki
vacsora, szombati reggeli, ebéd és vacsora, vasárnapi reggeli.
A pénteki és szombati napijegyek egységesen 25 euróba kerülnek. Ezek tartalmazzák a belépőt az adott
napi rendezvényekre, az aznapi étkezéseket (kivéve reggeli) valamint a program- és énekfüzetet, de nem
tartalmazzák a szállást.
Vasárnap a TALÁLKOZÓN a részvétel ingyenes.
A fiatalok (14-20 év) és gyermekek (6-13 év) kedvezményes árra jogosultak. A kisgyermekek (0-5 év)
részvétele ingyenes.

Kérjük, hogy elsőként azt adja meg, melyik országból regisztrál. Így tudjuk kiszámítani az Önre vonatkozó
árakat. A következő lépésben választhat a különböző jegytípusok közül. Ezután személyes adatait kell
megadnia. Végül továbbirányítjuk a fizetési oldalra. Jegyét kifizetheti azonnal bankkártyával vagy Paypal-on keresztül, vagy számlája összegét bankszámlánkra történő átutalással is kiegyenlítheti. Amennyiben
probléma merül fel, forduljon a MEE Ökumenikus és Külügyi Osztályához a
kulugy@lutheran.hu címen.
A sikeres jelentkezést követően regisztrációs e-mailt küldünk Önnek, amely áttekintést ad az Ön által
vásárolt jegyekről.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációs díjat és a napijegyeket támogatott áron kínáljuk. Ez azt
jelenti, hogy ajánlatunk a lehető legkedvezményesebb. A felnőtt regisztrációs díjak az Ön országának
átlagkeresetétől és a választott szállástípustól függően különbözőek, megállapításuk az adott ország átlagkeresetének figyelembevételével történt (Eurostat 2017).
A három napra szóló, szállást is tartalmazó belépőjegyet 2020. március 31-ig itt vásárolhatja meg. Napidíjat bármikor válthat, még a rendezvény ideje alatt is.
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Részletek

Ár

Létszám

Mutasd a részleteket +

Regisztrálok
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Teilnehmerinformationen

Résztvevők adatai

1 Résztvevők adatai
A regisztráció feldolgozásához kérjük, adja meg a következő adatokat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

SZEMÉLYES ADATOK / CSOPORT VEZETŐJÉNEK NEVE
Megszólítás*
Titulus
Keresztnév*
Családi név*
E-mail cím (kiskorúaknál a kontaktszemély e-mail címe)*
Telefonszám (kiskorúaknál a kontaktszemély telefonszáma)*
Egyház / gyülekezet
Csoport neve (opcionális)

CÍMADATOK
Utca, házszám*
Cím 2
Város*
Irányítószám*
Ország*
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ÉRKEZÉSI ADATOK
Honnan érkezik?*
Választott utazási mód*
◌ Vonat / Busz (menetrend szerinti)		
◌ Egyéb

◌ Busz (bérelt)		

◌ Személyautó

Egyéb jármű (részletek)
KÖZLEMÉNYEK
Megjegyzések (eltérő érkezési vagy elutazási dátum, akadálymentesség, szobabeosztás, kapcsolattartás
nyelve...)
Nők várható létszáma (több személy esetén)
Férfiak várható létszáma (több személy esetén)
Hírlevél
□ Szeretnék információt kapni a Keresztény Találkozó aktualitásairól, feliratkozom a hírlevélre.
SZÁMLÁZÁSI CÍM
Ha a számlát a postacímtől eltérő címre kéri kiállítani, legyen szíves kitölteni az alábbi mezőket.Odlišná
fakturační adresa
Számlázási cím

A nyomtatvány használatával elfogadja, hogy a honlap tárolja és kezeli az Ön adatait.

Tovább a fizetési módokhoz
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1 Résztvevők adatai
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>>

Fizetési módok

REGISZTRÁCIÓ:2

KÉRJÜK, VÁLASSZON FIZETÉSI MÓDOT!

◌

Számla

◌ Pay by Credit Card

◌ Paypal

Fontos információk a fizetéssel kapcsolatban
A „Tovább a regisztráció lezárásához“ gombra kattintva információt kap a részvételi díj
befizetésének módjáról. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a foglalás csak a befizetés
beérkezése után válik véglegessé és lezárttá.

Tovább a regisztráció lezárásához
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