XXIII. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA
KAPOSVÁR, 2018. AUGUSZTUS 22-24.
TÉMA: ÉPÍTÉSZET – KÖZÖSSÉG - KÖZÉLET

" ... van szívemben akarat,
s tán ha kezem másképp legyintem,
a világ másfelé halad."
(Babits Mihály)

TÁJÉKOZTATÓ A JELENTKEZÉSHEZ
Kérjük, hogy a regisztrációs jelentkezési lap könnyebb kitöltése, illetve a szervezési munka
egyszerűsítése érdekében kövesse az alábbi instrukciókat:
•

Kérjük, lépjen föl a www.foepiteszek.hu webcímre, ahol a „Konferencia” menüpont alatt minden

lényeges információt megtalál a 2018. augusztus 22. és 24. között Kaposváron megrendezésre
kerülő XXIII. Országos Főépítészi Konferenciáról.
•

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy – a korábbi évek gyakorlatával megegyezően - a
konferencia kép- és hanganyaga rögzítésre kerül, amelyet a www.foepiteszek.hu tárhely
tartalmazni fog. A jelentkezéssel Ön tudomásul veszi e tényt.

•

Kérjük, válassza a „Jelentkezés” menüpontot. Kérjük, figyelmesen töltse ki az adatokat!

•

Az adatlapon legfelül találja a jelentkező személyére, a költségviselőre és az egyéb információkra
bontott regisztrációs lapot. Kérjük, ne felejtse el bejelölni amennyiben a konferencia
előadásaiért járó szakmai továbbképzési pontokról szóló igazolásra igényt tart, mert a
részvételét igazoló dokumentumot csak ebben az esetben áll módunkban átadni Önnek a
konferencia helyszínén.
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. Ezen adatok nélkül jelentkezését nem áll
módunkban elfogadni.

•

A jelentkezési felület „Program” című részében találja a konferencia napjainak programjait. Az
OFK egyesületi tagok és a nyugdíjas főépítész jelentkezők számára továbbra is
kedvezményes a konferencián történő részvétel. Amennyiben Ön e kedvezmények

valamelyikére jogosult, ne feledje a regisztrációs adatok „Egyéb információk” rovatában ezt
bejelölni!
•

Az egyes napok, programok kiválasztását követően a jelentkezési felület „Programok” résznél
megtalálja az összesített költséget.

•

Az egyes szekcióülésekre és a péntek délutáni fakultatív programra is itt van mód jelentkezni.

•

A „Szállás” rovatban először az itt eltölteni kívánt éjszakákat kérjük bejelölni, majd az általunk

biztosított szálláshelyek közül választhat. A választást megkönnyítendő, az egyes helyekről
információt talál a jelentkezési lap „Szállás” szakaszán. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a
konferenciára regisztrált vendégek részére áll módunkban szobát foglalni.
•

A szállásfoglalás a jelentkezések sorrendjében történik, ezért tekintettel arra, hogy a konferencia
vendégeinek szállása csak több helyszín együttes igénybevételével biztosítható, előfordulhat,
hogy az Ön által választott helyen már nem tudunk helyet biztosítani. Ebben az esetben az
általunk küldött visszaigazolásban hívjuk fel figyelmét arra, hogy szíveskedjék egyéb
szálláshelyet megjelölni.

•

A beérkezett konferencia jelentkezésről visszaigazolást, majd a feldolgozást követően díjbekérőt
küldünk Önnek, amelyen az azonosító szám mellett feltüntetjük a konferencia részvételi
költségét is. Az összeget ezután kérjük majd utalni. A részvételi összeg átutalását követően,
a beérkezések sorrendjében tudjuk regisztrálni.

•

Egyéb rendelkezés hiányában a díj beérkezését követően, a költségviselő címére postázzuk a
számlát.

•

A szállásfoglalásról külön díjbekérőt fog kapni a szálláshely szolgáltatójától és ezután minden
szállással kapcsolatos ügyet és fizetést közvetlenül a szállodával kell intézni.

•

Az oldal legalján mód van a szervezők részére egyéb kérés, üzenet (pl. vegetáriánus étrend
kérése, stb.) küldésére is.

•

Idén is lehetősége van online jelentkezésre, de amennyiben Ön kézzel szeretné kitölteni a
jelentkezési lapot, mód van ezen oldal kinyomtatására is. A nyomtatott betűkkel kitöltött
lapokat kérjük, juttassa el Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület, 7400 Kaposvár,
Fő utca 8. címre postai úton vagy a fok2018@kaposvar.hu e-mail címre szkennelve.

•

A meghosszabbított jelentkezési határidő: 2018. augusztus 10. 12 óra. Ezt követően már
nem áll módunkban a szállásfoglalást biztosítani.
Várjuk mielőbbi jelentkezését!

Kaposvár, 2018. június 15.
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