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JELENTKEZESI LAP
0/isszakülderrdő az kodarészérc. Kéíiük IVYóMTÁToTT Necy nBrijVEL kitölteni| Nlásolata visszaigazolásra szolgál.)

Pozíctőszám: GaVeg- I*gt+ Csoportvezető tanár rreve:

Á program megnevezése:

Áz ltazás idóporrtja:

ücyrÉr TöLTI KI! g<nn;ür, HoGy Az ADAToKAT lzvrlzó EsETEN AzúTLEvrlBEN / szsNlÉrYl IGAZoLVÁI\rY
A_DATAI ar,ar,;,{x, poNTosÁN szíyEsIGDJENEK MEGADNI!)
AZ UTAZO ADATAJ:

Név

E-mail cím:

születési lrely, idő:

Lakcím (irányttőszám Telefonszám:

Útlevélszám l SzeméIyi tg, szárn: $izátőlag az ltazáskot érwényeset kérjük beími)

Á]letgla ytáziál]at,gyógyszer, étel, stb.), betegség, retrdszeres gyógyszerszedés., étkezési problémák,:ryqb_í1l,Al{LOjlKÖZLÉSE AZ

Brú"eiir2ts ruíirr1 ELENGEDHETETLENüL szüKsÉGÉs! A TÁJEI(ozTATÁs ELIVIARA-DÁSABOL EREDO ESETLEGES
xÁnnnr Az IRoDÁT FELELőssEG NEM TERHELI!):

Név Telefonszám:

Lakcím (iránltószámma1), lra rrem azonos az utazőéval:

A részvételi díiban nem szeteplő. kiilön felszámításra ketülő díiak:

Stotno (útlemondási) biztosítás:

utasbiztosítás: l

(Az iroda a biztosítást a íentiekber'
se írzesse be! Aki semmit sem ielöi

A részvételi díiat fizetem:

l- Storno biztosítás összege:
* Utasbiztosítás összege
Dátum:

Jelentkezési lap mellékleteivel együtt
szerződés is. Az utazási szerződésben
tendelet rendelkezése i az itány adőak.

kérem (előleggel együtt fizetendő!) il
kérem n

rrem kérem

nem kérem

n
n

meglelöltek alapjfuteliesíti. Ámennyiben a stofíro biztosítást az igyféI nem kéri, kérjÜk, a későbbiekben

l:e,ázt az iroda úgy tekinti, hogy egyik szo\gáItatást sem veszi igénybe,)

egy összegben 40% előleggell egységes havi részletekben

Ft/fő
Ft/fő

Challenge Hungary Kft,

(utazási és irtlemondási feltételek valarrrint a vrilasztott ptogram) egyben az utazási

nem szabályozott kérdésekben az wtazási szetzőőésről szólő 287/2008. (xL 28.) Korm,

n
Tudomásul veszem, hogy a többszöt módositott 2007. évi CXXVIL w. (áfatörvény) 206 §-a alapján az ÜgyÍé,l (megrendelŐ)

köteles nyilatkozni attól, hogy az utazásszervező által nyírjtott szolgálta,tást mrlyen,m_lnőségben veszi igénY1l_e, Trrdomásul

ve§zem továbbá,togy az Árl_t.i*erry rendelkezései szerint 
^, 

ut^iár"r.rvezési szolgáltatást igénYbevevő adózó nrulasztási

bítsággal sújthatír, Ű az ,tazásszervezési szolgáItatístól valótlan nyilatkozatot te§z, vagy a nyilatkozattételt elmolasztia,

Kijele-ritem, Úogy u nyi|atkozattételhez szükséges-nyorntawányt átvettem és vállalom, hogy azt az utazási irodának átadom,

AZUT^ZSI FELTÉTELEKET, 
^ZúTLEMoNDÁSRAVoNATKoZó 

FELTÉTELEKET, A PROGRAMFÜZETBEN-- - -5ziREpro iifuő;íAiísT Éil;űi,crRi ertel verAszToTT pRoGRAMoT ELoLvAsTAM ÉS
TUDOMÁSULVETTEM. :.:

Alulírott, mint az utazó törvérryes képvisel ője, hozzájárulok ahhoz, hogy az ltaző a fent megjelÖlt utazáson részd vegYen,

egyben vállalom, hogy az utazás tészvélefi díját és a kiiiön felszámításta kerülő díjakat az hodának megfizetem,

A jelen jelentkezési lap aláításával meghatalmazom a csopoítvezető tanátt, hogy nevemben és kéPviseletemben az ut^zás

részletes programját és pontos részvételi díját is tattalmaző itazási szetződést, illewe annak esetleges módosításait a nevernben

és képviseletemben megkösse és aláitja,

Dátr-rm: Álátá.
(töwényes képviselő)

IRODATOLTI KI!

RészvéteLi ü: _ Ftlfő, meIy tart.almazza a csoPort által váIasztott Píogíamoj felsorolt szolgáltatásokat,

Amennyiben az alapptogtam - a csopoítvezető értesítése alapjh - módosíiásra kerül (p1. múzeumbeléPók, további szállások kerÜlnek

befoglalásra, vagy módosul az átkeléi útvonala, illetőieg a rr'yelr,tanfolyam ótaszánla), airnak kÖltségeit a csoPoítvezető részére fogjulr

ír.ásbarr leigazolni, meLyet az utasok kötelesek az út indulása előtt rnegírzetni!

visszaig3zolásra szolgál



-@^oLL NYILATKOZAT

visszaküldendő az iroda részére.

I{érjük NYOMTATOTT NAGY gnrŰV.EL kitöiteni! Másolata visszaigazolásra szolgál.

pozíclőszám: Lz utazás időpontja:

A ptogtam megnevezése:

Az utas neve:

*x****r<r<,<*r<*r<*r<*r<*****)kt(r.r<*r<*)k**:k,<*r<r<x*x,<******** *** **r<á<*****r(*****rt<>Fr<r<x* ******)k*lí***r( **xxxi<*r<* j<** 
'rx+x

Alulírott tudomásul veszem, lrogy a többszöt

módosított 2007, évi CX)§/II. w. (áfatöwény) 206 §-a alapján az űgyíéI (megrendelŐ) kÖteles nyilatkozni auŐl, bogy az

utazásszewező áItaI nyrijtott szolgáItatást milyen minóségben veszi igénybe.

Tudomásul veszem tov'ábbá, ho§y 
^z 

áfatőrvény rendelkezései szerint az utazásszerrrezési szolgáltatást igénl'§6vg1'5 adőző

mulasztási bitsággal sújtható, ha ^z utazásszetvezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vag[ a

nyilatkozattételt elmulasztj a.

Alulított kijelentem. lrogy a íent megjelölt

utazással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozom:

E] Nem adóalanyként,v^gy nem adóalanyi minóségében (azaz utasként) veszem igénybe vagy

El Adóalanyként saját nevemben és javamra, telrát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe vagY

E Adóalanyként saját nevemben, de más javáta (azaz nem utasként) veszem igénybe.

(Ádóalanyként tönénő nyilatkozattétel esetén a nyt7atkozattételre való jogosultságo t igazo|nikell PI. cégkivonattal, alátási' 
címpéidánnyáI, ajogoiulttól szátmazó,legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazássai stb.)

Tudomásul veszem, hogy ha a szolgáItatást nem utasként veszem igérr}rbe, űqy az iroda Programfüzetében
megjelölt telies tészvé tel diiát, illewe a megállapodott részvételi díjat további 27% AF1. terheli!
Nyi-latkozattétel hiányáb ai az iroda 

" -"g..rd.lést,,nem adóalany" minőségben töfténő megrendelésként tartia

,r}ilrrárr, és ebben az esetben számlát Úarat^g az utas (a ténylegesen utazó személy) ,rnevéfe" van módunk
Úauitanit Az adőalanyi minőségben töíténő nyilatkozattételt az első részlet megfizetéséig áll módunkban
elfogadni!

Alulított kijelentem, hogy számlát Elk&ek tl nem kérek

t

Y

számíázási adatok:
Név (Cégnév):

Lakólre\, (Székhely):

Adószám:

Dátum: Aláttás
(ügyfél / törvényes képviseló)

xx**{<x** ***rkr<**<*r<**r<x***r<*(***r<r<*r<xr(r<****x*******<**r<r<*r(>F*>k****r<r<r<****>kr<xx* **r(xx *<*r<*xx*x************'<**'(

IRODA TÖLTI KI!

Az áfatöwény 206. §-a szerinti nytlad<ozatot árvettem.

Challenge Hungary Kft,

Clral_lenge Hungary I{ít.1,132 Budapest, Visegtádi utca 48.

Tel 06- 1 -343 -3 03 0, Fax: 06 - 1 -3 43 -4203, E-mail: nfo@chal7enge, hu

Dátum:


