REGISZTRÁCIÓS DÍJ
Segítségüket és közreműködésüket kérjük a SARS-COV-2 vírus következtében kialakult
járványhelyzetben.
Amennyiben 2021-es esztendő első felében a Konfuciusz Intézet kurzusain és programjain kíván részt venni, de nem a
Miskolci Egyetem (valamint szerződött partneriskoláinak) hallgatója, illetve munkatársa kérjük, hogy egy egyösszegű,
regisztrációs díj megfizetésével segítse Intézetünk működését.
A regisztrációs díj mértéke (bruttó) 5 000.- Ft (féléves), amelyet Intézetünk részére kétféle módon fizethet be:
1.

Banki átutalással:

2.

Postai (sárga) csekken:

Miskolci Egyetem - Budapest Bank (swift: BUDAHUHB)

A közlemény rovatba kérjük, hogy írja be a nevét valamint a

10102718-51382100-01005004

rövid közleményt:

Közlemény rovatba kérjük megadni a következő kódot

KIES01001T (Reg. díj.).

“KIES01001T (Reg. díj.)”.

A kifizetésről/átutalásról szóló dokumentumot kérjük, hogy küldje el a china1@uni-miskolc.hu e-mailcímre.
Amennyiben a befizetésről számlát szeretne, úgy kérjük, hogy a fenti e-mailre küldje el a nevet, címet (esetlegesen
adószámot), amelyre a számlát kiállíthatjuk!
Az egyetemi szervezett, csoportos kurzusoknak, valamint programoknak egyéb költsége nincs!
Az egyéni, ún. privát órák keretében történő nyelvtanulás árazása eltérő. Érdeklődjön az adminsztráción.
Köszönjük megértését és közreműködését! Sikeres tanulmányokat és jó szórakozást kívánunk!
az Intézet igazgatói
----------------

REGISTRATION FEE
We kindly ask for Your cooperation and understanding during the COVID19 epidemic.
If you wish to join our course(s) and programme(s) in 2021, but You are neither student nor staff-member of the University
(and contracted partner-schools), please help the operation of our Institute with a financial contribution (Reg. fee).
The registration fee is 5 000.- HUF (gross amount for half year), which can be paid in two ways to the University:
1. Bank transfer:
2. Postal check:
Name: Miskolci Egyetem - Budapest Bank (swift:
Please write your name, the course’s name and code
BUDAHUHB)
onto the check (into the designated place), plus the
10102718-51382100-01005004
following message:
Please add the message: “KIES01001T (Reg. díj.)”.
KIES01001T (Reg. díj.).
We kindly ask You to send the verification of the payment to the china1@uni-miskolc.hu e-mail.
If you need an invoice on the payment, please send us the necessary name, address (tax number, if any), and finally we issue
the invoice for you!
There is no any other additional cost of organized, group events and programs.
The pricing of private courses is different, more information at the Institute (please see the website or contact us).
Thank You for Your support! We wish You pleasant and successful Chinese study!
the Co-Directors of the Institute

