Lütfen formu büyük harf ile doldurunuz ve kendiniz için bir kopya saklayınız.
Her katılımcı için ayrı kayıt formu doldurulmalıdır.

Kayıt No
(Yetkili tarafından
doldurulacaktır)

Katılımcı Bilgileri
Bildiri Numarası:
Unvan:

Dr.

Yrd. Doç.

Doç.

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

Prof.

İsim:
Soyisim :
Kurum:
Birim/Bölüm:
Görev:
Kadın

Cinsiyet:

Erkek

Adres:
Şehir :
Posta Kodu :
Telefon:
Cep telefonu:
E-posta * (Kurum):

@

E-posta * (Kişisel):

@

Fatura Bilgileri (Fatura sadece ödeme yapan kişi/kurum adına kesilebilir)
Faturanın Kesileceği İsim/Firma:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi:
VD numarası/TC Kimlik numarası:

Kayıt Bilgileri
TÜRMES 2019 Sempozyumuna katılım için konaklamalı ve konaklamasız sadece günlük olmak üzere 2 farklı kayıt
seçeneği bulunmaktadır. Lütfen size uygun olanının yanıdaki kutucuğu işaretleyiniz.

KAYIT TİPİ

16 Ocak 2019 tarihine
kadar

17 Ocak 2019
tarihinden sonra

ÇİFT KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TAM PANSİYON KONAKLAMA / 4
GECELİK PAKET / TRANSFER HARİÇ
(KAYIT DAHİL)*

1.190 TL

1.400 TL

TEK KİŞİLİK ODADA TAM PANSİYON KONAKLAMA /
4 GECELİK PAKET / TRANSFER HARİÇ
(KAYIT DAHİL)*

1.490 TL

1.840 TL

Konaklamasız 4 Günlük Kayıt
850 TL

* Pamukkale Richmond Otel’de belirtilen oda tipinde 19-23 Nisan 2019 tarihleri arasında 4
gece süre ile konaklama dahil sempozyum katılım ücretidir.
* Refakatçi ücreti olarak çift kişilik odada kişi başı fiyatı uygulanmaktadır.













Kayıt & konaklama paket fiyatları, otel rezervasyonunun Dekon Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması
durumunda geçerlidir.
Tüm konaklamalar sempozyum oteli Richmond Pamukkale THERMAL OTEL’de gerçekleşecektir.
Paket fiyatlar, her şey dahil esasında, 19 Nisan 2019 giriş – 23 Nisan 2019 çıkış, 4 gece üzerinden hazırlanmış olup,
bölünemezler.
Belirtilen kayıt & konaklama paket ücretlerine KDV dahildir.
Kayıtlar ödemelerin tamamı yapıldıktan sonra geçerli olup, konfirme edilecektir. Havale bilgilerinin organizasyon
sekreteryasına ulaşmaması halinde gönderilmiş olan kayıt formları dikkate alınmayacaktır. Sempozyum öncesi katılım
konfirmenizi almadıysanız lütfen kayit@turmes.org e-posta adresi ile irtibata geçiniz.
Kayıt bedeli, formun gönderilme tarihine göre değil, ödemenin yapılış tarihine göre belirlenir. Erken kayıt ücretinin geçerli
olabilmesi için kayıt formunun ve aynı zamanda dekont/kredi kartı bilgilerinin erken kayıt tarihlerinde gönderilmesi
gerekmektedir.
3 Mart 2019 ve sonrası iptallerde iade yapılmayacaktır.
30 Mart 2019 ve sonrası Dış katılımcı kayıt iptallerinde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
İadeler, TÜRMES 2019 bitimini takip eden 60 gün içinde yapılacak olup, banka masrafları iadeden kesilecektir.
Bilgi verilmeksizin gelmeme durumunda hiçbir iade gerçekleştirilmeyecektir.
Geç giriş / Erken çıkış – Konfirme edilmiş konaklama tarihlerinizden daha geç bir tarihte gelme veya erken ayrılma
durumda, konfirme tarihler üzerinden toplam bedel tahsil edilecek ve iade olmayacaktır.
19 Nisan 2019 giriş – 23 Nisan 2019 çıkış tarihleri haricindeki talepleriniz için lütfen kayit@turmes.org e-posta adresi ile
irtibata geçiniz.

GENEL TOPLAM : ………………… TL

YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM KAYIT KURALLARI VE İPTAL ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM
Formda yer alan tüm bilgiler doğrudur ve gerçeği yansıtmaktadır, şahsıma aittir.
http://turmes.org/ adresli web sitesinden çevrimiçi olarak doldurmam suretiyle yaptığım
“XXXVIII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU” kayıt başvurum esnasında tarafımdan
ve bu yöndeki açık rızama binaen paylaşılmıştır. Bu bilgilerin ve aynı amaçla vereceğim ilave
bilgilerin Dekon Kongre ve Turizm A Ş tarafından toplanması, işlenmesi ve saklanmasına ve
gereken hallerde ifa yardımcıları ve Dekon Kongre ve Turizm A Ş iş ortakları ile paylaşılmasına
rızam vardır.
Hayır
Evet
Dekon Kongre ve Turizm A Ş tarafından size özel tanıtım, promosyon,
reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS) ve/veya
e-posta yoluyla yapılmasına onay veriyorum.
Hayır
Evet
Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sizinle paylaştığım kişisel
verilerimi saklamanıza izin veriyorum. Aydınlatma metni için tıklayınız. (......) Aydınlatma
metnini okudum ve anladım.

Ödeme Bilgileri
Banka Havalesi ile:
Banka havalesi için lütfen aşağıdaki hesabı kullanınız

Hesap Adı
Banka Adı
Şube Adı / Kodu
IBAN No (TL)

DEKON Kongre & Turizm A Ş
T.Garanti Bankası – Istanbul – Turkey
Esentepe Şubesi / 347
TR11 0006 2000 3470 0006 2993 26



Banka masrafları katılımcı sorumluluğundadır ve toplam bedel ilave edilerek ödeme yapılmalıdır.



Tüm havaleler şu bilgileri içermelidir: “Gönderen adı, havale tarihi, havale tutarı & açıklama” ve
dekontlar DEKON +90 212 347 63 63 faks ile ya da kayit@turmes.org adresine e-posta ile
gönderilmelidir

Kredi Kartı ile:

Kart No:
Son Kullanma Tarihi:

CVV No:
Kartınızın imza panelindeki son 3 rakam

Kart Sahibi:

Tarih:

İmza:
Aşağıdaki web sitesi adresinden online olarak da kayıt olup ödeme
yapabilirsiniz.

http://turmes.org/

