
Regisztráció az első Európai Fókuszolás Konferenciára 
https://efa2018.weebly.com 

 
Felhívjuk a figyelmed, hogy a konferencia díja és a szállás külön fizetendő. 

Megkérünk, hogy először a a konferencia díját fizesd be a Hellenic Focusing Center számára, 
Majd utána foglald le a szállásod a Hotel Pappas-nál. 

Ez egy ‘non-profit’ konferencia és igyekeztünk az árakat a lehető 
legalacsonyabban tartani annak érdekében, hogy ez egy többek számára elérhető 

és befogadó esemény legyen. 

Konferencia díjak 
A konferenciára való regisztrációhoz, kérlek fizesd be a díjat a Hellenic Focusing Center részére 

A részletekért lásd alább ezen az oldalon 
 
Előregisztrációs Díjak (early bird) 

 Általános konferencia díj (Január 31 előtt) 200 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Diákok és munkanélküliek számára (Január 31 előtt) *140 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Egy napos részvétel (Január 31 előtt) 70 EUR: 
Magában foglalja a konferencia és a felhasznált anyagok díját egy napra. 

* A diákok és a munkanélküliek számára, jelenlegi tanulmányaik vagy munkanélküli státuszuk igazolása szükséges. 

 
Konferencia díjak (utóregisztráció) (január 31 után) 

 Általános konferencia díj (Január 31 után) 250 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Diákok és munkanélküliek számára (Január 31 után)*180 EUR: 
Magában foglalja az egész konferencia és a felhasznált anyagok díját. 
Egy napos részvétel (Január 31 után) 80 EUR: 
Magában foglalja a konferencia és a felhasznált anyagok díját egy napra. 

Ha a konferenciára való regisztrációval kapcsolatban kérdésed van, kérlek, vedd fel a kapcsolatot a Hellenic Focusing Center-rel (HFC) a következő email 
címen: focusinghellas@yahoo.com   



 

Szállásdíj 
A szobafoglaláshoz, kérlek, CSAK a Hotellel egyeztess  
vagy emailen (info@hotelpappas.gr) vagy telefonon. 

 
Fontos: Kérlek, NE használd a hotel weboldalán található ‘kapcsolati űrlapot’ (‘contact form’) és NE klikkelj a ‘Book now!’ gombra. Ezek nem működnek (sem most, sem a jövőben) és nem 

szükségesek a foglaláshoz. 
Ehelyett kövesd az alábbi lépéseket: 

 
Kérlek, küldj egy emailt a hotelnek, melyben kifejezed a konferencián való részvételi szándékodat, a következő adatokkal: 

A neved (neveid), a szoba (szobák) fajtája (pl. egyágyas/kétágyas/háromágyas), személyek száma, 
a szoba ára a konferencia négy éjszakájára (amint alább látható). 

 
Ezután a hotel nyújt tájékoztatást a foglalás további menetéről. 

Kapcsolattartó személy: Julia Yannakaku 
 

(ha kevesebb, vagy több éjszakára szeretnél maradni, közvetlen a hotellel kell egyeztetned) 
Felhívjuk a figyelmed, hogy a Hotel Pappas által megszabott szállásdíj egy nekünk szóló egyedi és igen kedvező ajánlat a konferencia idejére. Ha a konferencia 

ideje alatt kevesebb, mint négy napot szeretnél eltölteni, akkor valószínűleg a hotel általános díja lesz érvényben, mint ahogy az a szállásfoglalási oldalakon 
látható (pl. booking.com). Hosszabb tartózkodás esetén, további éjszakák szintén a hotel általános díjszabása szerint foglalhatók. 

 
Az alább látható ár a konferencia mind a négy éjszakáját magában foglalja. 

Az előregisztrációs (early bird) foglalás esetén (január 31 előtt) a teljes szállásdíj 50%-a fizetendő, 
Majd a fennmaradó 50%-ot a hotelben kijelentkezéskor lehet rendezni.  

Későbbi foglalás esetén (január 31 után) a teljes szállásdíj azonnal fizetendő. 
Egyágyas szoba 180 EUR per fő 
Kétágyas szoba 132 EUR per fő 

Háromágyas szoba 120 EUR per fő 
Az ár magában foglalja a szállást, a reggelit, az ebédet és a vacsorát. 

 
A szünetek alatt fogyasztott tea/kávé ára további 16 EUR a teljes konferencia idejére 

(t.i. ez az összeg a fent említett díjon felül, érkezéskor, a hotelben fizetendő, vagy ahogy te a Hotellel megegyezel). 
 

Azok, akik nem a hotelben szállnak meg, de szeretnének részt venni a konferencián, a hotellel kell egyeztetniük a szünetekben fogyasztott 
tea/kávé és/vagy a reggeli, ebéd, illetve a vacsora költségeinek rendezését illetően a teljes konferencia idejére (vagy napi leosztásban). 



Előregisztráció (early bird): Konferencia díj 200€, 2018 január végéig (140 € diák és munkanélküli résztvevők számára) 
Általános REGISZTRÁCIÓ 

(árak Euro-ban) A szoba ára a teljes 
konferencia idejére Kávé Konferencia díja Total 

Egyágyas szoba 180 16 200 396 
Kétágyas szoba 132 16 200 348 

Háromágyas szoba 120 16 200 336 
 (a hotelnek fizetendő) 

Teljes ellátás (a hotelnek fizetendő) (A HFC-nek fizetendő)  

 
DIÁKOK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK 

(árak Euro-ban) A szoba ára a teljes 
konferencia idejére Kávé Konferencia díja Total 

Egyágyas szoba 180 16 140 336 
Kétágyas szoba 132 16 140 288 

Háromágyas szoba 120 16 140 276 
 (a hotelnek fizetendő) 

Teljes ellátás (a hotelnek fizetendő) (A HFC-nek fizetendő)  
 

Napi résztvételi díj 
(a konferencia díja) = 70 EUR 

(Választható: ezen felül a tea/kávé szünetek (4 €)  és/vagy az étkezés napi díja) 
 
Utóregisztráció: Konferencia díj 250€, 2018 január 31 után (180 € diákok és munkanélküliek számára) 

Az előregisztrációs időszak 2018 január végén ér véget. Tehát 2018 február 1 után, az utóregisztrációs díj van érvényben. 
Javasoljuk, hogy élj az előregisztráció előnyeinek lehetőségével. 

 
Abban az esetben, ha egy 10 fős diák csoport számára szeretnél regisztrálni, kérlek, lépj kapcsolatba velünk a következő email címen: 

focusinghellas@yahoo.com 
  



Regisztráció (csak a konferencia díj) 
A regisztráció módja 
Kérlek, lépj kapcsolatba George Tsatsas-szal, a 
Hellenic Focusing Center munkatársával 
 
Email: focusinghellas@yahoo.com 
tel./fax: +30 210 645 9459 

Banki átutalással kapcsolatos információ 

IBAN: GR4701401420142002002008629 
BIC: CRBAGRAA 
SWIFT: ALPHA BANK 
Cég neve: HELLENIC FOCUSING CENTER P. ZAROGIANNIS AND A. KARALI 
G.P. 
(görögül: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOCUSING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ Ο.Ε.) 
 
Előregisztrációs díjak: 200 EUR (vagy 140 EUR, Diákok/Munkanélküliek 
számára) (2018 január végéig) 
 
Utóregisztrációs Díjak: 250 EUR (vagy 180 EUR, Diákok/Munkanélküliek számára) 
(2018 február 1-től) 
 

Pénzvisszatérítési Szabályzat 
 

Amennyiben mégsem tudsz részt venni és már kifizetted a teljes regisztrációs díjat, a következő pénz visszatérítési szabályzat lép életbe. 
 

Az alábbi lehetőségek közül választhatsz: 
1. Megnevezhetsz egy kollégád vagy egy barátod, aki részt vesz helyetted a konferencián. 
2. Lemondás esetén 2018 február végéig, a teljes regisztrációs díj 75% -át visszatérítjük. 
3. Lemondás esetén 2018 március 1-től 2018 április 15-ig, a teljes regisztrációs díj 50% -át visszatérítjük. 
4. 2018 április 16-tól nem áll módunkban visszatéríteni a regisztrációs díjat. 

 
A szállás foglalás lemondását illetően, ugyanez a lemondási szabályzat érvényes a teljes szállásdíjra vonatkozóan 

 a hotellel való megegyezésük értelmében, bár, az EFA és a Hellenic Focusing Center semmilyen felelősséget sem vállalnak a hotelért és annak előírásaiért és 
szabályzatáért. 

 
This page was translated in Hungarian by Edit Selmeczi 

eselmeczi@yahoo.com 


