
Kizárólag a postai vagy elektronikus úton megküldött, számítógéppel kitöltött, aláírt és lebélyegzett jelentkezési lapot áll módunkban elfogadni, amely 
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JELENTKEZÉSI LAP 

A Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. 

2021. évi Czech Travel Market kiállításra és workshopra 
 

 

KIÁLLÍTÁS ADATAI 

Kiállító: Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. 
Székhely: 1037 Budapest, Bokor u. 23-25. 
Adószám: 26338783-4-41 
Bankszámlaszám: 10023002-00345875-00000017 
Kiállítás neve: Czech Travel Market 2021 

Időpontja: 2021. november 30. – december 1. (jelenléti vásár) 
Helyszíne (város/ország): Cseh Köztársaság, Prága  
Részvételi díj: 100.000,- Ft + ÁFA 
 

RÉSZTVEVŐ /belföldi székhellyel rendelkező cég/ ADATAI 
 

Számlázási név:     
Levelezési cím: 
Számlázási cím: 

   

   

Adószám:    

Cégjegyzékszám:    vagy Nyilvántartási szám 
számszám: 

   

Bankszámlaszám:      

Képviseli:    
  

Kontaktszemély neve:      
Beosztása:      
Telefonszáma:      
E-mail címe:      

 
 

A jelentlezési lappal együtt küldendő:  

• cégnév 

• cég logója 

• weblap 

• kontakt személy neve, titulusa, email címe, telefonszáma  

• 200 karakter terjedelmű cégleírás 
 
Nyelv: cseh vagy angol nyelven, ezeket feltetetjük a vásár honlapjára, illetve hírlevélként is kiküldjük partnereinknek. 
 

 

A JELENTKEZŐ KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL-E: (kérjük, tegyen X-et) 

Nem 

Igen, a kedvezmény jogcíme:  

 
Kiemelt partner *   

 
 
 
*  A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Kiemelt Partner Programjában résztvevő szolgáltatók 50% kedvezményben 
részesülnek. 
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RÉSZVÉTEL MÓDJA ÉS DÍJA 

 

Részvétel workshop asztallal. 1 cégtől kizárólag 1 fő jelentkezését várjuk.  
 

 

 

Kiutazó személy neve:               
Beosztása:             

Telefonszáma:             

E-mail címe:      
 

 

 

 
FIZETENDŐ ÖSSZESEN:    Ft + ÁFA 

 
 

A jelentkezési lap cégszerű aláírásával kijelentem, hogy a http://mtu.gov.hu/cikkek/kiallitasok oldalon található Általános szerződési feltételeket teljes 
terjedelmében megismertem, az abban foglaltakat a jelen aláírásommal elfogadom, és azok teljesítésére kötelezettséget vállalok. A Czech Travel 
Markettal kapcsolatos és megküldött Általános Információk dokumentumot megismertem és elfogadom. A Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet 
Nonprofit Zrt. a kiállítás lebonyolítását megelőzően a részvételi díjról kiállítja a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. § (2) 
bekezdése alapján, amelyet a számlán megadott határidőig banki átutalással kell kiegyenlíteni. A fizetési határidő egységesen – 8 nap, amennyiben erről 
Felek külön megállapodásban, vagy jelentkezési formanyomtatványon máshogy nem rendelkeznek. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételi díj 
késedelmes megfizetése esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésén túlmenően a behajtási költségátalányról szóló 2016. 
évi IX. törvény 3.§) alapján a késedelembe esés időpontjától számlánként 40 EUR költségátalány megfizetésére is köteles. 

Jelen kiállítás esetében a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. a kiállítás online felületén való részvételt ingyenesen biztosítja a 
társkiállítók számára. Társkiállító a jelentkezési lap kitöltésével vállalja, hogy a vásár mindkét formájában képviseli a társaságot mind az online térben (2021. 
november 8-9.), mind élőben Londonban (2021. november 1-3.). Társkiállító vállalja továbbá, hogy a WTM London 2021 turisztikai vásár szervezői által 
kiadott Covid szabályokat hiánytalanul betartja (lásd.:https://www.wtm.com/london/en-gb/help/safety.html). 

A jelentkezési lap aláírásával írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és egyértelmű hozzájárulásomat adom, hogy a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai 
Szervezet Nonprofit Zrt. a jelentkezési lapon általam megadott személyes adataimat, illetőleg társasági adatokat kezelje és tárolja, továbbá a társaság adatait 
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt, a MEDIATOR GROUP Kft. és a fenti kiállításon résztvevő többi szervezet számára megismerhetővé tegye. 

 

 

Dátum:  , 2021. év  hó  napján 

 

...................................................................... 
Cégszerű aláírás (pecsét) 

 
 

VISSZAIGAZOLÁS 
              (Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.)  

 

Dátum: ....................................... , 2021.  év  ........ hó  ...... napján 
 

esetleges megjegyzés: .................................................................................................................................................................. 
 

Költséghely: Projektszám: Finanszírozási forrás: Iktatószám:  

 
...................................................................... 

Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet  

Nonprofit Zrt. 

Cégszerű aláírás (pecsét) 

 

http://mtu.gov.hu/

