PREGA 2020 részvételi feltételek
Időpont: 2020. február 18 – 19.
Helyszín: Budapest
Részvételi díj:
PREGA 2020 RÉSZVÉTELI DÍJ NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARAI (NAK),
MAGYARORSZÁGI PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI EGYESÜLET (MPGE), VAGY INFORMATIKAI,
TÁVKÖZLÉSI ÉS ELEKTRONIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÖVETSÉGE (IVSZ) TAGSÁG NÉLKÜL - 1
napos
2020. január 6. - február 9. : bruttó 99. 568 Ft
2020. február 9. - február 17.: bruttó 112. 014 Ft
2020. február 18-19.: bruttó 124.460 Ft
PREGA 2020 RÉSZVÉTELI DÍJ NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARAI (NAK),
MAGYARORSZÁGI PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI EGYESÜLET (MPGE), VAGY INFORMATIKAI,
TÁVKÖZLÉSI ÉS ELEKTRONIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÖVETSÉGE (IVSZ) TAGSÁGGAL - 1 napos
2020. január 6. - február 9. : bruttó 74.676 Ft
2020. február 9. - február 17.: 84.011 Ft
2020. február 18-19.: bruttó 93.345 Ft
PREGA 2020 RÉSZVÉTELI DÍJ DIÁK KEDVEZMÉNNYEL - 1 napos
2020. január 6. - február 9. : bruttó 49.784 Ft
2020. február 9. - február 17.: bruttó 56.007 Ft
2020. február 18-19.: bruttó 62.230 Ft
PREGA 2020 RÉSZVÉTELI DÍJ NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARAI (NAK),
MAGYARORSZÁGI PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI EGYESÜLET (MPGE), VAGY INFORMATIKAI,
TÁVKÖZLÉSI ÉS ELEKTRONIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÖVETSÉGE (IVSZ) TAGSÁG NÉLKÜL - 2
napos
2020. január 6. - február 9. : bruttó 157.480 Ft
2020. február 9. - február 17.: bruttó 177.165 Ft
2020. február 18-19.: bruttó 196.850 Ft
PREGA 2020 RÉSZVÉTELI DÍJ NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARAI (NAK),
MAGYARORSZÁGI PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI EGYESÜLET (MPGE), VAGY INFORMATIKAI,
TÁVKÖZLÉSI ÉS ELEKTRONIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÖVETSÉGE (IVSZ) TAGSÁGGAL - 2 napos
2020. január 6. - február 9. : bruttó 118.110 Ft
2020. február 9. - február 17.: 104.625 Ft
2020. február 18-19.: bruttó 147.638 Ft

PREGA 2020 RÉSZVÉTELI DÍJ DIÁK KEDVEZMÉNNYEL - 2 napos
2020. január 6. - február 9. : bruttó 78.740 Ft
2020. február 9. - február 17.: bruttó 88.583 Ft
2020. február 18-19.: bruttó 98.425 Ft
Figyelem!
Felhívjuk figyelmét, hogy helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre!
Jelentkezési sorrend szerint tudunk helyet biztosítani. Amennyiben a helyek korlátozott
száma miatt nem tudjuk a részvételt biztosítani, úgy a jelentkezés elutasításra kerül az
Agroinform Média Kft. részéről.
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMA
A teljes részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvételt, konferencia csomagot és
ebédet. A természetbeni ellátás adóját és járulékait a konferencia szervezője nem fizeti.
Amennyiben a konferencián nyújtott valamely szolgáltatást nem kívánja igénybe venni,
abban az esetben a részvételi díj egészének vagy egy részének visszatérítésére nem jogosult.
NAK, MPGE, IVSZ kedvezmény
A NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), MPGE (Magyarországi Precíziós Gazdálkodási
Egyesület), vagy IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége)
tagokra vonatkozó regisztrációs díj igénybe vételének feltétele az érvényes (rendezett éves
tagdíjú) NAK, MPGE, és IVSZ-tagság. Kérjük a jelentkezésnél a megjegyzés mezőbe írják be
NAK tagsági kártyája számát, vagy a tagságra vonatkozó egyéb nyilvántartási számot.
MEGRENDELÉS
A jelentkezéseket a szervező (Agroinform.hu portált üzemeltető Agroinform Média Kft.)
írásban (e-mailben) minden esetben visszaigazolja, s a visszaigazolásban foglaltak szerint
fogadja el a jelentkezéseket, amelyek így megrendelésnek minősülnek és fizetési
kötelezettséget vonnak maguk után. A szervező (Agroinform.hu portált üzemeltető
Agroinform Média Kft.) a részvételi díj befizetéséről elektronikus számlát állít ki, amelynek
alkalmazásához a jelentkezéssel hozzájárul.
Résztvevő a jelentkezés szervező részére történő elküldésével elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglaltakat.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A megrendelések módosítását vagy lemondását írásban (e-mailben, vagy levélben) kell
jelezni a szervezőnek. 2020. február 15. előtti érkező lemondások esetén 80%
visszatérítésére van mód. 2020. február 15. után nincs mód lemondásra és visszatérítésre,
de helyettesítő személy regisztrációja lehetséges, kizárólag email formájában legkésőbb
2020. február 17-én 12:00-ig. 2020. február 17. 12:00 után helyettesítő személy
regisztrációja semmilyen formában nem lehetséges.
NO SHOW, TÁVOLMARADÁS
A szervezők mindent megtesznek a sikeres rendezvény lebonyolítása érdekében. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a szervezők szerződéseket kötnek az ehhez szükséges anyagok,
étkezések, egyéb szolgáltatások biztosítására, amelyeket a szervezők a megadott
határidőkön túl már nem módosíthatják. Emiatt a résztvevők által megrendelt, de le nem
mondott részvételi díjak résztvevő vagy a részvételt megrendelő személy általi
megfizetésétől a szervezők nem tudnak eltekinteni. Helyettesítő személy megnevezése
azonban minden esetben elfogadható 2020. február 17. 12:00-ig.
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A jelentkezés során megadott személyes adatait az Agroinform Média Kft. mint adatkezelő
a rendezvény lebonyolítása illetve a rendezvényen történő részvétel biztosítása céljából, a
jelentkezés által az Ön és az Agroinform Média Kft. között létrejött jogviszonyból eredő
kötelezettségek teljesítése, mint az Európai Parlament és Tanács (Eu) 2016/679. sz. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti (szerződéses kötelezettség
teljesítése) jogalap alapján kezeli. Az adatkezelés a cél megvalósulásáig tart.
Amennyiben a jelentkezéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Agroinform Média Kft. a
további, általa szervezett rendezvényekről is tájékoztassa e-mail útján, továbbá ennek
érdekében kezelje. Az ehhez adott hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni. A
hozzájárulás visszavonásával az ebből a célból történő adatkezelés megszűnik.
A jelentkezéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve (cégneve) - mint a rendezvény
részvevője - a rendezvény nyilvánosan közzétételre kerüljön, továbbá, hogy ezen személyes
adata rendezvény többi résztvevője részére a jelentkezést követően továbbításra kerüljön az
Agroinform Média Kft. által.
A jelentkezéssel hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy a rendezvény időtartama alatt a
rendezvény helyszínén Önről kép, hang és video felvétel készüljön, illetve a képmása, a
hangja illetve a kép, hang és video felvételen szereplő bármely személyes adatát az

Agroinform Média Kft. a rendezvényről készült elektronikus vagy papír alapú kiadványaiban,
illetve egyéb anyagban felhasználja.
A személyes adatok kezelésének részletes szabályait az alábbi linken elérhető adatkezelési
tájékoztató tartalmazza. A személyes adatok kezelése kapcsán a jelen szabályzatban
foglaltak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz képest speciális szabálynak
minősülnek.
HÁZIREND
A jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a rendezvény során köteles a rendezvény helyszínét
biztosító Aquaworld Hotel Resort Budapest házirendjét, valamint az általuk alkalmazott
egyéb szabályokat betartani. Az ezen rendelkezések megszegéséből eredően az Aquaworld
Hotel Resort Budapestet, valamint az egyéb harmadik személyeket ért károkért való
felelősségét az Agroinform Média Kft. kifejezetten kízárja, az ebből adódó hátrányos
következmények alól köteles az Agroinform Média Kft.-t mentesíteni.
ELÉRHETŐSÉGEK
Agroinform Média Kft.
• Budapest, 1149 Angol utca 34.
• Telefon / Fax: +36 1 787-0412
• Ügyfélszolgálat: +36 20 477 5467
• Bankszámlaszám: 10401048 50526882 88551005
• Cégjegyzékszám: 01-09-325609
• E-mail: Konferencia@prega.hu

