
 
 

PMU Diamond Nemzetközi Sminktetováló Konferencia 

Részvételi feltételek 

A PMU Diamond Konferencia helye és időpontja:  

2023 június 10-11, Budapest Aquaword Resort **** 

Jelentkezés módja az alábbi linken a Google űrlap kitöltésével. 

link: https://docs.google.com/forms/d/1auff1VPH99xgIoKgmWVOhMhk_zMsiVr84w26tzAiuwg/edit   

- Amennyiben nem nyílik meg, akkor kérjük másolja be a címsorba. 

A részvétel feltétele: Nincs külön feltétele, de az előadások tartalma miatt csak sminktetoválóknak 

javasolt a kongresszuson való részvétel. A kísérők a kongresszuson nem vehetnek részt, részükre 

kísérői csomag vásárolható a június 10.-i Díjkiosztóra és az azt követő Gálaestre. 

Hogy miért érdemes eljönnöd? 

 14 elismert előadó 8 országból egy tréning áráért 

 1+2 nap, ami csakis a sminktetoválás jelenéről, és jövőjéről szól 

 Magas szintű szakmai előadások 

 Bemutató élő modelles munkák 

 Új információk, fejlődési lehetőségek 

 Kapcsolatépítés 

 Új, és már ismert PMU márkák bemutatkozása, kiállítás 

 Kedved szerinti részvételi csomagok egy színvonalas 4*-os hotelben 

 és egy tuti buli! 

A konferenciát megelőzi a II. magyarországi WULOP nemzetközi sminktetováló verseny elődöntője. 

Így ez a rendezvény egyben verseny, megmérettetés, és egy nemzetközi PMU konferencia sikeres 

szakemberekkel, rengeteg technikával, és fejlődési lehetőséggel. A WULOP kongresszus, és verseny 

Budapesten, külföldi előadók esetén tolmácsok igénybe vételével kerül megrendezésre. A 

konferencián való részvételnek nem feltétele a versenyen való indulás. 

Dresscode: A koferencia ideje alatt Business Casual (kényelmes üzleti viselet), a Gálavacsorán 

Black&White party, azaz a hölgyeknek fehér ruha, az uraknak sötét öltöny. A dresscode-tól jelentősen 

eltérő öltözet esetén a szervezők megtagadhatják a belépést. 

Pontosság: A szervezők törekednek a rendezvény pontos lebonyolítására, ezért a maximális 

megengedett késés 5 perc. A rendezvény ideje alatt is kérjük megtisztelni az előadókat a 

pontossággal. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1auff1VPH99xgIoKgmWVOhMhk_zMsiVr84w26tzAiuwg/edit


 
Választható díjcsomagok: 

A díjcsomagok  

Bronz csomag: 

Részvétel a konferencia teljes időtartamára, 2023 június 10-11.-én, PMU ajándékok, tombola értékes 

nyereményekkel. Díja: 229.000.- Ft. +Áfa 

Silver csomag: 

Részvétel a konferencia teljes időtartamára, 2023 június 10-11.-én, belépő a WULOP díjkiosztójára, és 

az azt követő Gálavacsorára, és After-Partyra, PMU ajándékok, tombola értékes nyereményekkel. 

Díja: 259.000.- Ft. +Áfa;  

Gold Csomag:  

Részvétel a konferencia teljes időtartamára az első sorokban biztosított ülőhellyel (létszámtól 

függően) 2023 június 10-11.-én, belépő a WULOP díjkiosztójára, és az azt követő Gálavacsorára, és 

After-Partyra, szállás június 10.-én éjszakára 4* hotelben, PMU ajándékok, tombola értékes 

nyereményekkel.  

Díja: 299.000.- Ft. +Áfa;  

Kizárólag WULOP versenyzők részére elérhető csomagok: 

WULOP versenyzői Bronz csomag: 

Belépő a WULOP díjkiosztójára, és az azt követő Gálavacsorára, és After-Partyra. 

29.000.- Ft + Áfa 

WULOP versenyzői Silver csomag: 

30%-os kedvezményes részvétel a konferencia teljes időtartamára 2023 június 10-11.-én, belépő a 

WULOP díjkiosztójára, és az azt követő Gálavacsorára, és After-Partyra, PMU ajándékok, tombola 

értékes nyereményekkel. 

Díja: 199.000.- Ft. +Áfa 

WULOP versenyzői GOLD csomag: 

30%-os kedvezményes részvétel a konferencia teljes időtartamára az első sorokban biztosított 

ülőhellyel (létszámtól függően) 2023 június 10-11.-én, belépő a WULOP díjkiosztójára, és az azt 

követő Gálavacsorára, és After-Partyra, szállás június 10.-én éjszakára 4* hotelben, PMU ajándékok, 

tombola értékes nyereményekkel. 

Díja: 229.000.- Ft. + Áfa 

A díjkiosztón, és a gálavacsorán családtagok, kísérők is részt vehetnek, melynek díja 29.000.- Ft+ Áfa, 

szállással 59.000.- Ft. + Áfa 



 
Elhelyezés kétágyas szobákban, egyágyas elhelyezést előzetesen jelezni kell, ennek felára 20.000,.-

Ft+Áfa.  

A szobaár a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

 szállás standard szobában gazdag büféreggelivel, 

 a szálloda saját Oriental Spa-, Wellness- és Fitneszközpont ingyenes használata (relaxációs 

 medence kerti kiúszó résszel, mandalamedence, szaunák, gőzkabin, fitneszterem), 

 fürdőköpeny az egész tartózkodás alatt, 

 térítésmentes szélessávú internet csatlakozási lehetőség 

 térítésmentes parkolás a szálloda előtti parkolóban 

Jelentkezési határidő zárása 2023 május 05. A jelentkezési határidőt követően lemondásra nincs 

lehetőség, a befizetett díj nem kerül visszatérítésre. 

Az adatkezelésre a www.wulophungary.com  internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található 

internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján 

kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal 

használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés célja a 

Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által 

rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás 

lehetővé tétele, kapcsolattartás feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében. A Szolgáltató a 

megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve 

használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - 

hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett 

hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Kivételt képez ez alól a szállás foglalással kapcsolatos 

ügyintézés, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok az Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, 

Íves út 16.) szállásfoglalási rendszere felé kerülnek továbbításra. A jelentkezéssel tudomásul veszem, 

hogy a Szervezők a rendezvény alatt videó, hang, és fénykép felvételeket készít, melyeket megjelenít 

a honlapján, és a közösségi média felületein. 

A fenti feltételeket megismertem, és a jelentkezési lap elküldésével a feltételeket elfogadom. 

 

http://www.wulophungary.com/

