Hogyan jelentkezhetsz a Lelkipásztori Napokra?
tájékoztató a jelentkezőknek
Az alábbi tájékoztatóval segíteni szeretnénk Neked, hogy jelentkezésed zökkenőmentes
legyen.
Jelentkezés módja
A konferenciára online egyénileg jelentkezhetsz. Mindenkinek külön jelentkezési űrlapot
kell kitöltenie, majd a KÜLDÉS gombra kattintva elküldenie azt.
A személyes adatok megadása után kiválaszthatod, hogy kérsz-e szállást, étkezést.
A részvételi díj
Tartalmazza a regisztrációs díjat, igény esetén a szállás és étkezés díjait, amit az alábbi
táblázatban találod meg (egyházi személyek szállás igénybevétele esetén az IFÁ-val
csökkentett díjat fizetik):

Részvétel szállás és étkezés NÉLKÜL

9 000 Ft

Részvétel étkezéssel (szállás és reggeli nélkül)

25 800 Ft

Részvétel étkezéssel és 12-15 fős zarándokszállással

37 700 Ft

Részvétel étkezéssel és 1-4 ágyas szállással

55 700 Ft

Részvétel 12-15 fős zarándokszállással és reggelivel (ebéd és vacsora
nélkül)

20 900 Ft

Részvétel 1-4 ágyas szállással és reggelivel (ebéd és vacsora nélkül)

38 900 Ft

Fizetési módok
bankkártya, banki utalás, készpénz (ez utóbbi csak indokolt esetben)
Aki nem saját maga fizeti a részvételi díját (pl. a plébánia, szerzetesrend, egyházmegye), az a
regisztráció végén kapott díjbekérőt juttassa el a ténylegesen fizető illetékesnek.
Részvételed akkor lesz végleges, ha Te vagy a helyetted fizető befizette a részvételi díjat (kivéve, ha
készpénzes kifizetést választottál).

Lemondás

1

Ha esetleg mégsem tudsz részt venni a rendezvényen, akkor lemondható a jelentkezésed
november 3-ig. (Ezt kérjük, minél előbb jelezd nekünk az oli@katolikus.hu e-mail-címen!)

A jelentkezési folyamat lépései
Első lépésként kattints a JELENTKEZÉS gombra.

A jelentkezési rendszerben először a személyes adatokat, majd második lépésben a kért
szolgáltatásokat fogjuk megkérdezni:
1. Személyes adatok
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Név
Egyházi státusz (szerzetesek esetében a szerzetesrend beírását is kérjük)
Felekezet
Születési hely, dátum
Személyi igazolvány szám
Lakhely (ország, irányítószám, település, közterület neve, házszám)
Egyházmegye
Telefonszám
E-mail cím
Parkolási igény
Részvételi díj fizetője (Te magad vagy más fizeti helyetted). Ha más fizeti helyetted,
akkor itt még meg kell adnod a díjfizető intézmény nevét, e-mail-címét és
telefonszámát.
Kivel együtt jössz? (Az atyák itt jelezzék a velük érkező munkatársak nevét, a
munkatársak pedig a velük érkező vagy őket küldő papjuk nevét írják be.)
Adatkezelési tájékoztató elfogadása

1. Kért szolgáltatások kiválasztása
● szállás (szobatípus, szobatárs kiválasztása)
● étkezés (ételérzékenység)
2. Fizetési adatok megadása
fizetés módja: bankkártya, banki utalás, készpénz (ez utóbbi csak indokolt esetben)

számlafizető adatai
3. Jelentkezés beküldése
Beküldés a KÜLDÉS gombra kattintással
4. A rendelés visszaigazolása
a böngészőben és e-mailben
5. Fizetés
6. Jelentkezés végleges elfogadása
e-mailben
JELENTKEZÉS
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Információ
E-mail: olit[kukac]katolikus.hu
Telefon: 30/640-10-59 (munkanapokon 10-16 óra között)
Honlap: https://oli.katolikus.hu/
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