®

METYX Composites - Telateks A.S.
Orhanlı Beldesi Gülsüm Sok. No:14
34956, Tuzla/Istanbul
Turkey
Tel.:
+90 216 394 32 60
Faks:
+90 216 394 32 58
Email: info@metyx.com
Web:
www.metyx.com

4.METYX Kompozit Günleri

®

Bu kısım METYX tarafından doldurulacaktır.

22-24 Ekim 2014
İstanbul, Türkiye

Teslim alınan tarih:
Kayıt No.

KAYIT FORMU
Lütfen bu formu doldurup info@metyx.com adresine veya +90 216 394 32 58 numaralı faksa gönderiniz. Formu
bilgisayarda doldurmanızı rica ederiz. Eğer birden fazla katılımcı söz konusu ise her bir katılımcı için ayrı bir form
doldurunuz. Kayıt için son tarih 10 Ekim 2014’tür. Sorularınızı info@metyx.com adresine gönderebilir veya +90 216 394
32 60 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
KATILIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Soyadı_____________________________________
Adı________________________________________
Karta yazılacak olan ismi_____________________________
Unvanı_______________________________________
Şirketi______________________________________
Adresi______________________________________
___________________________________________
Şehir_______________________________________
Posta Kodu___________________________________
Ülke_______________________________________

İş Telefonu______________________________
Cep Telefonu_____________________________
Faks____________________________________
Eposta__________________________________
How did you hear about this event?
Bu etkinliği daha önce nasıl duydunuz?
□ Daha önce katıldım
□ METYX Composites Web sitesi
□ METYX Composites’ten gelen e-posta
□ Kişisel bir bağlantı / Meslektaş
□ Diğer________________________________

DEMOGRAFİK BİLGİLER
Aşağıdakilerden hangi gruba giriyorsunuz (yalnız birini işaretleyiniz)?
□ Kompozit Ürün İmalatçısı
□ Kompozit Ürün Kullanıcı
□ Distribütör/Satıcı
□ Tedarikçi
□ Basın
□ Öğrenci
□ Araştırma Görevlisi
□ Diğerleri______________________________

İçinde bulunduğunuz endüstriyi en iyi hangi sektör tanımlıyor?
□ Marin
□ Ulaşım
□ Havacılık
□ İnşaat
□ Kompresyon/kalıplama
□ Elektrik/elektronik

Firmanızda kaç kişi çalışıyor?
□ 1-24
□ 100-249
□ 25-49
□ 250-499
□ 50-99
□ 500-999
□ 100-249

□ Enerji
□ Mimari
□ Döküm
□ Korozyon
□ Özel Kalıplama
□ Pultrüzyon

□ 1000+
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ÖZEL İHTİYAÇLAR
□ Otel ile ilgili özel koşullara ihtiyacınız var ise lütfen bu kutuyu işaretleyiniz ve bununla ilgili notunuzu forma ekleyiniz.
□ Beslenme ile ilgili özel gereklilikleriniz
yazınız:____________________________

varsa

lütfen

burayı

işaretleyiniz.

Bu

gereklilikleri

buraya

KONFERANS ÜCRETLERİ
31 Ağustos 2014 tarihine kadar kaydolduğunuzda aşağıda belirtilen ücretler üzerinden %10 ıskonto yapılacaktır.
Full Program
22-24 Ekim 2014
Kompozit Konferansı
22 Ekim 2014

Etkinlik

Full Program:
Kompozit
Konferansı +
RTM Okulu +
İnfüzyon Eğitimi
(3 gün)
Yalnı Kompozit
Konferansı
(1 gün)
Yalnız RTM
Okulu +
İnfüzyon Eğitimi
(2 gün)

Tarih

Standart
Ücret

RTM Okulu & İnfüzyon Eğitimi
23-24 Ekim 2014

Iskontolar sadece bu gruplar için geçerlidir. Belirtilen ücretler her bir katılımcı içindir.
2
3
3’ten fazla
RTM
Öğrenci
katılımcısı
katılımcısı
katılımcısı
Okuluna
veya
METYX
Medya§
olan
olan
olan
2.kez
araştırma
Distribütörü
†
şirketler
şirketler
şirketler
katılım
görevlisi

22-24
Ekim

€1125

€900

€850

€800

n/a

€425

€600

Ücretsiz

22
Ekim

€175

€150

€150

€150

n/a

€125

Ücretsiz

Ücretsiz

23-24
Ekim

€975

€775

€725

€675

€625

€325

€625

Ücretsiz

23
veya
24
Ekim

€500

€400

€375

€350

€325

€175

€325

Ücretsiz

E

RTM Okulu
veya İnfüzyon
Eğitimi
(Seçeceğiniz
1 gün)

*Birden fazla sayıda katılımcısı olan bir şirket iskontoya hak kazanmaktadır.
†
RTM Okuluna 2.kez katılım, geçmişte METYX Composites RTM Okuluna katılmış olan herhangi bir katılımcı anlamına gelmektedir.
‡
Öğrenciler veya araştırma görevlileri hâlihazırda bir üniversitede veya araştırma kuruluşunda tam zaman esaslı olarak kayıtlı olmak veya görev yapmak
zorunda olup geçerli bir öğrenci kimlik kartı veya araştırma kanıtlarını sunmak zorundadır. Öğrenci/araştırma görevlisi kaydı ilk kaydolanlar için geçerli
olmak üzere 25 kişiyle sınırlıdır. Söz konusu bu 25 birey dolduktan sonra kaydolanlar için artık bu kayıt seçeneği geçerli değildir.
§
Medya kuruluşlarında görev yapan kişiler bu kuruluşlarda görev yaptıklarına dair kanıt sunmak zorundadırlar.

Not:



Yukarıda belirtilen ücretler kişi başı ücretler olup kayıt yapılan tarihler itibariyle öğlen yemeği ve kahve molalarını
içermektedir. Buna konaklama dâhil değildir.
Bütün katılımcılar kendi seyahat ve otel düzenlemelerini kendileri organize edeceklerdir. Bu konuyla ilgili daha
detaylı bilgi edinebilmek amacıyla lütfen Seyahat Planlaması dokümanını inceleyiniz.
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KAYIT SEÇENEKLERİ
METYX Composites’in kompozit zirvesine aşağıda belirtilen tarihlerde katılacağım;
(bir veya birden fazla sayıda kutuyu işaretleyebilirsiniz)
□ Full Program – 3 gün (22-24 Ekim 2014)
□ Kompozit konferansı – 1 gün (22 Ekim 2014)
□ RTM Okulu & İnfüzyon Eğitimi – 2 gün (23-24 Ekim 2014)
□ RTM Okulu – 1 gün (23 Ekim 2014)
□ İnfüzyon Eğitimi – 1 gün (24 Ekim 2014)
Aşağıda belirtilenlerden biri olarak katılacağım: (aşağıdaki kutulardan sadece bir tanesini işaretleyiniz)
□ Standart katılımcı
□ İki katılımcı ile kayıt yaptıran bir şirket adına katılımcı. Lütfen kendiniz de dâhil olmak üzere katılımcıların adını
belirtiniz:_______________ ve _________________.
□ Üç katılımcı ile kayıt yaptıran bir şirket adına katılımcı. Lütfen kendiniz de dâhil olmak üzere katılımcıların adını belirtiniz
___________________ , ______________________ ve ____________________________________.
□ Üçten fazla sayıda katılımcı ile kayıt yaptıran bir şirket adına katılımcı. Lütfen kendiniz de dâhil olmak üzere
katılımcılarınn adını belirtiniz ____________________________ , ___________________________,
___________________________ ve ________________________.
□ RTM Okulu 2.kez katılımcı. Lütfen daha önce hangi METYX Composites RTM okuluna katılmış olduğunuzu belirtiniz:
(METYX RTM Okulu)______________________ (Şehir)_____________________ (Tarih)__________________.
□ METYX Composites distribütörü veya sponsoru: ________________________________________________________.
□ Öğrenci veya araştırma görevlisi. Lütfen kurumu belirtiniz: _______________________________________________.
□ Medya. Lütfen medya kuruluşunun adını belirtiniz: _____________________________________________________.

ÖDEME
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Ödemeler METYX Composites’e (Telateks A.Ş.) EFT veya havale şeklinde yapılmalıdır. Lütfen yaptırdığınız kaydı teyit
edebilmek amacıyla bu formla birlikte yaptığınız para havalesine ilişkin swifti eposta veya faks ile iletiniz. METYX
Composites, kredi kartı veya çek ödemesi kabul etmemektedir. Ödemelerin 10 Ekim 2014 tarihine kadar tamamlanması
gerekmektedir.
Ödemenin alındığını teyit eden bir elektronik posta mesajı bu formun ilk sayfasında belirtilen elektronik posta adresine
gönderilecektir. Lütfen ilgili işlemlerin yapılması için beş işgünü gerektiğini dikkate alarak bu konuda erken davranınız. İlgili
etkinliğe gelirken teyit mesajını yanınızda getiriniz. Konferans katılım ücretinin tamamı ödenmeden konferans yeriniz
kesinleşmeyecektir.
ETKİNLİĞE İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR
Değişiklikler ve geri ödemeler: Yapılacak olan bütün değişiklikler ve geri ödemeler-iadeler yazılı olarak yapılmak zorunda
olup 14 Ekim 2014 tarihine kadar bildirilmelidir. Bu tarihi müteakip hiçbir iptale veya geri ödemeye izin verilmeyecektir.
Ancak bedeli ödenmiş olan kaydınızı bir başka kişiye transfer etmek 17 Ekim 2014 tarihine kadar mümkündür. Sizin
yerinizi alacak olan kişinin açık adı ve bu kişiyle ilgili detaylar bu tarihe kadar bildirilmelidir. İlgili toplantıya katılmamanız
halinde tarafınıza hiçbir iade (para iadesi) yapılmayacaktır.
Program Değişiklikleri: METYX Composites ve bu etkinliğe sponsor olan bütün taraflar bu programda gerekli gördükleri
değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadırlar. Programdaki sunumlar ve konuşmacıların programa olan katkılarını
sağlamak amacıyla belirtildiği üzere her türlü çaba gösterilecektir. Ancak beklenmedik değişiklikler sunulacak olan bir
konunun ve/veya konuşmacının yerine yeni bir konu ve/veya konuşmacının konulmasıyla sonuçlanabilecektir.
Fotoğraf/Video kaydına alma: Etkinliğe katılan kişiler açısından fotoğraf çekme konusunda herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. METYX Composites toplantılarına ve diğer aktivitelere METYX Composites’a kayıt yaptıran veya
katılan kişinin görüntüsünü veya sesini fotoğraf olarak, videoteyp olarak, elektronik reprodüksiyon olarak ve ses bandı
olarak bu tür etkinlik ve aktivitelerde (gerek şimdi ve gerekse gelecekte) kullanma ve dağıtma hakkı vermektedir.
Sorumluluk: Katılımcı bu etkinliğe katılmakla ilgili olan bütün riskleri üstlenmekte olup bu bağlamda olmak üzere METYX
Composites’ı ve diğer bütün bu etkinliğe sponsor olan tarafları kaybolan veya zarar gören emtialar, kaza, aksilikler, ölüm,
fiziksel yaralanmalar, hastalık, hava koşulları nedeniyle gecikmeler veya iptaller, mekanik veya elektrik problemleri,
grevler, lokavtlar, doğal afetler veya kontrolünün ötesinde olan nedenlerden dolayı oluşan her nevi hak iddialarına,
kayıplara ve zararlara karşı (ki buna avukat masrafları, yasal giderler ve söz konusu hak iddialarıyla ilgili her nevi sair
giderler de dahil bulunmaktadır) zarardan muaf kılacağı hususunu beyan ve taahhüt etmektedir. Her bir katılımcı kendi
tıbbi, seyahat ve sorumluluk sigortasından sorumludur. METYX Composites bu etkinliğe geliş ve gidişi esnasında oluşan
veya bu etkinlikten kaynaklanan her nevi kayıp veya zararlara karşı katılımcılara yönelik olarak hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.
Aşağıda imzası bulunan kişi işbu etkinliğe yönelik kayıt ve katılımın yukarıda belirtilen hüküm ve şartlarına rıza
göstermiş bulunmaktadır.
______________________________________
Katılımcının Adı
______________________________________
Katılımcının İmzası
______________________________________
Tarih
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