
 
 

Útmutató a regisztrációhoz 

 

A konferencia október 30-án és 31-én (az első és második napon) a nagyközönség számára 
nyitott, míg a november 1-i programon (a harmadik napon) csak a WAVE hálózat tagjai 
vehetnek részt.  

Regisztráció 

A konferencia résztvevőinek a WAVE konferencia regisztrációs űrlap kitöltésével kell 
regisztrálniuk az eseményre.  
 
A regisztráció lemondása  

 A lemondásra a konferenciát megelőző 2 héten túl van lehetőség. 

 Amennyiben a lemondás időben történik (lehetőség szerint október 15-ig), a WAVE 
iroda fenntartja magának a jogot, hogy a konferenciát követő 15 napon belül 
visszatérítse a részvételi díjat. 
 

A konferencia részvételi díja (azok számára, akik nem tagjai a WAVE hálózatnak) 

 Azok számára, akik nem tagjai a WAVE Hálózatnak, a konferencia részvételi díja 15 
euró egy napra és 30 euró a konferencia mindkét napján való részvétel esetén. 

 A WAVE tagoknak nem kell részvételi díjat fizetniük. 

Annak érdekében, hogy biztosítsa részvételét a konferencián, kérjük, utalja át a részvételi 
díjat az alábbi bankszámlaszámra, vagy fizessen a PayPal rendszeren keresztül, feltüntetve 
ezt a megjegyzést: WAVE Conference 2017. 

Számlatulajdonos: WAVE (Women against Violence Europe) 
Bank: Bank Austria Unicreditgroup 
IBAN: AT75 1200 0006 1078 2021 
BIC: BKAUATWW 

A fizetés megtörténtének megerősítéséről kérjük, küldjön egy e-mailt az alábbi címre: 
Elizabeth.spouse@wave-network.org 

A PayPal rendszeren keresztül történő fizetési módot itt éri el. 

Amennyiben a konferencia részvételi díját nem tudja kifizetni, kérjük töltse ki a regisztrációs 
űrlapnak a díjfizetés alóli mentességre vonatkozó részét, és ily módon juttassa el a WAVE 
iroda részére jóváhagyásra. 
 
Költségtérítés 
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy (az utazási és a szállással kapcsolatos) költségek 
megtérítésére csak a WAVE Tanácsadó Testület tagjai (a delegáltak) és az előadók számára 
van lehetőség, a WAVE ügyvezető igazgatója előzetes jóváhagyásának függvényében. Kérjük, 
olvassa el figyelmesen a csatolt költségtérítési protokollt. 
 
Szállás 

Annak érdekében, hogy budapesti tartózkodása még kényelmesebb legyen, a WAVE iroda az 
alább felsorolt három hotelben előzetesen már lefoglalt szobákat.   
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az évben a résztvevőket arra kérjük, hogy a 
foglalásukat saját maguk intézzék. A résztvevőknek csak az utazási és szállásköltségei 
kerülnek megtérítésre, a WAVE költségtérítési protokollban foglaltak szerint. 
 
A fentartott szobák lefoglalása érdekében a WAVE által megadott, az Ön által kiválasztott 
hotelre vonatkozó kódot kell használnia.   
 
Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen közvetlen kapcsolatba a hotel 
személyzetével, akik örömmel állnak rendelkezésre.  
 
Hotelek  

Név Kapcsolat  

Európai Ifjúsági Központ 
65 kétágyas szoba 
 
 

Zivatar u. 1-3., 1024 Budapest 
Tel: +36 1 438 1030  
email: eycb.secretariat@coe.int 
http://www.eycb.coe.int  

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: a foglalás a 
WAVE irodán keresztül lehetséges. 

Hotel Császár 
40 egyágyas szoba 

1023 Budapest, Frankel Leó u. 35 
http://www.csaszarhotel.hu/Contact 

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: a foglalás és 
fizetés 2017. október 6-ig esedékes. 
Kérjük, használja ezt a foglalási kódot: 
WAVE. 

Hotel Papillon 
20 kétágyas szoba 
(egyszemélyes használatra 
is) és 5 egyágyas szoba 

Hotel Papillon *** - 1024 Budapest, 
Magyarország, Rózsahegy utca 3/B  
Tel: (+36-1) 212-4750  
www.hotelpapillon.hu 

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: a foglalás 
megerősítése 2017. szeptember 30-ig, a 
fizetés október 13-ig esedékes. Kérjük, 
használja ezt a foglalási kódot: 29/10/17-
20. 
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Az utazás megszervezése, kapcsolódó költségek  
Minden érintett kényelme és a hatékonyság érdekében a konferencia résztvevőit arra kérjük, 
hogy szervezzék meg saját utazásukat. A WAVE delegáltak és a WAVE előadók utazási 
költségei a WAVE Költségtérítési Protokoll szerint kerülnek megtérítésre. 
 
Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, írjon az alábbi címre:  
  
Elizabeth Spouse (irodai adminisztrátor)  
Elizabeth.spouse@wave-network.org  

 
Ha magyar nyelven szeretne a szervezőkkel kapcsolatba lépni, ezt a rendezveny@nane.hu e-
mail címen keresztül teheti meg. 
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