
  
 

Aktív Magyarország Konferencia 2022 

2022. november 23-24.  

Hotel Eger & Park, Eger 

JELENTKEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

1. Az Aktív Magyarország Konferencia 2022 elnevezésű rendezvény (a továbbiakban: rendezvény 

vagy konferencia) szervezője az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: szervező). 

 

2. A rendezvény előzetes regisztrációval látogatható.   

 

3. A jelentkezési űrlap kitöltése és elküldése elektronikus úton történő szerződéskötésnek, 

megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von 

maga után. 

 

4. A regisztráció alkalmával a résztvevő saját e-mail címét kérjük megadni. Erre a címre küldjük a 

további fontos tudnivalókat, vagy a rendezvényt érintő esetleges változásokat.  

 

5. A részvételi díj elektronikusan vagy bankkártyával egyenlíthető ki. Az online bankkártyás fizetések 
a BARION rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak 
el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló 
intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A BARION fizetési rendszer Általános 
Szerződési Feltételei részletesen a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ 
oldalon keresztül érhetőek el.  
 
BARION fizetés, illetve utalás esetén:  

- elfogadó neve: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 

- e-mail: info@aofk.hu 

- cégjegyzékszám: 01-09-343790 

- adószám: 26768496-2-41 

- bankszámlaszám: 10032000-00358619-00000017 
 

Bankkártyával történő fizetés esetén a regisztrációs felületen történő fizetést követően számlát 
állítunk ki. Átutalással történő fizetés esetén a jelentkezésről visszaigazolást és díjbekérőt küldünk. 
A részvételi díj összegét a megadott bankszámlaszámra határidőn belül kérjük átutalni. A pénzügyi 
teljesítés a rendezvényen való részvétel feltétele. Az átutalást követően kiállított számlát kizárólag 
elektronikusan küldjük meg. 

 
6. A résztvevő nevének módosítására kizárólag egy alkalommal, legkésőbb a rendezvény előtt 3 

nappal van lehetőség, melyről a szervezőt a konferencia@aofk.hu e-mail címen keresztül 

tájékoztatni szükséges.  

 

7. A rendezvény előtt 30 nappal történő lemondás esetén a részvételi díjat a bankszámlánkon történt 

jóváírást követően 8 napon belül teljes egészében visszautaljuk. 30–15 nap közötti lemondás 

esetén csak a részvételi díj 50%-át tudjuk visszatéríteni az előbbiekben említett módon. 15 napon 

belüli lemondás esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Lemondást kizárólag 

írásban fogadunk el. A lemondást a konferencia@aofk.hu e-mail címre küldendő üzenetben tudja 

megtenni. 
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8. Amennyiben a jelentkező nem jelenik meg a rendezvényen, és a rendezvényt megelőző 16 nappal 

írásban nem mondta le megrendelését, a fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll, illetve a 

részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

 

9. A konferencia 2 napos jegyárban, illetve 1 napos, első napi jegyárban benne foglaltatik a 

konferencia programjain való részvétel, valamint ebéd, a kávészünetekben kávé, frissítő 

felszolgálása, továbbá 2022. november 23-án este vacsora, utána pedig zenés, szórakoztató 

programlehetőség. A második napra szóló 1 napi jegyárban benne foglaltatik a konferencia 

programjain való részvétel, valamint reggeli, ebéd, a kávészünetekben kávé, frissítő felszolgálása. 

A belépő együttesen kerül számlázásra. A konferencia díjtételeinek a megadottaknál részletesebb 

bontására, illetve ellátás nélküli számlakiállítására nincs lehetőség. A konferencián való részvétel 

természetbeni juttatásként való biztosítása esetén, annak adó- és járulékvonzatát nem a 

konferencia szervezője viseli.  

 

10. A belépő kizárólag egy fő részére, névre szól. Belépés után a konferencia badge átadása másnak a 

rendezvényről való kitiltást vonhatja maga után. 

 

11. A szervezők a programváltozás és az árváltoztatás jogát fenntartják. 

 

12. A konferencia résztvevője a jelentkezéskor elfogadja, hogy a szervező által a 

https://konferencia.aofk.hu/aktiv-magyarorszag-konferencia-2022 felhasználói adatbázisában 

tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, 

Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név, cím, 

telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati 

segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-

monitoring. 

 

13. A konferencia résztvevője a jelentkezéskor elismeri, hogy a https://konferencia.aofk.hu/aktiv-

magyarorszag-konferencia-2022 weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatójában 

foglaltakat megismerte és elfogadja. 

 

14. A konferencia résztvevője a jelentkezéskor hozzájárul, hogy személyéről a konferencián fénykép- 

és videófelvétel (a továbbiakban: képmás) készüljön, a képmását az Adatkezelési Tájékoztatóban 

foglaltaknak megfelelően a szervező, mint adatkezelő kezelje. 

 

15. A konferencián az előadások és kerekasztal beszélgetésekről kép-, video-, és hangfelvétel készítése 

szigorúan tilos, amely a rendezvényről való kitiltást vonhatja maga után, kompenzálás nélkül. Az 

ilyen felvételek nyilvános közlése kártérítési kötelezettséget von maga után. 

 

16. Amennyiben az aktuális járványügyi helyzet miatt a jelentkezési időszakban ellehetetlenül a 

konferencia offline megrendezhetősége, úgy a jelentkezővel, illetve a kapcsolattartóval történő 

egyeztetést követően a már befizetett díjat teljes egészében visszautaljuk.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

Telefon: +36 (1) 220 6382 

E-mail: konferencia@aofk.hu 
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A RÉSZVÉTELI DÍJ MEGFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ BANKSZÁMLASZÁM:  

Bankszámlaszám: 10032000-00358619-00000017 

Kérjük, kísérjék figyelemmel weboldalunkat (https://konferencia.aofk.hu/aktiv-magyarorszag-

konferencia-2022), ahol aktuális információkat olvashatnak a konferenciával kapcsolatban. 
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