Jelentkezési lap

Regisztrációs adatok
Jelentkező adatai:
*Kötelezően kitöltendő mező
*Név:
*Beosztás, foglalkozás:
*Település:
*Hivatal, cég neve:
*Levelezési cím:
Építészek esetében kamarai névjegyzék szám:
Területi Építész Kamara, amelyhez tartozik:
*Telefonszám:
*E-mail: magán publikus

Költségviselő:
*Számlázási név, cím:
*Számlaszám:
*Adószám:

Egyéb információk:
Gépkocsival érkezik:
Nyugdíjas kedvezményre jogosult:
Hol volt főépítész és mikor ment nyugdíjba?
OFK egyesületi tag kedvezményre jogosult:
Egyesületi tag az, aki 2014 júniusa óta jelentkezett és felvételt

nyert az egyesületbe.

Kérek igazoló dokumentumot szakmai továbbképzésről:
Továbbképzési pont értéke: 1. nap 1 pont; 2. nap 2 pont; 3. nap 2 pont

Programok
A csomagok közül egy kötelezően választandó
A választott csomag (a csomag nevét kérjük írja ide):

I. Alapcsomag: 28.000 Ft / OFK egyesületi tag: 20.000 Ft / Nyugdíjas: 14.000 Ft
Tartalmazza:
1. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd




Buszkirándulás
Vacsora
Ingyenes parkolás

2. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd



Polgármesteri fogadás vacsorával
Ingyenes parkolás

3. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd


Ingyenes parkolás

II. Szakmai nap csomag: 16.000 Ft / OFK egyesületi tag: 12.000 Ft / Nyugdíjas: 7.000 Ft
Tartalmazza:
2. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd



Polgármesteri fogadás vacsorával
Ingyenes parkolás

III. Szakmai nap + augusztus 24. csomag: 20.000 Ft / OFK egyesületi tag: 15.000 Ft / Nyugdíjas: 9.000
Ft
Tartalmazza:
2. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd



Polgármesteri fogadás vacsorával
Ingyenes parkolás

3. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd


Ingyenes parkolás

Egyedi programok:
Kérjük aláhúzással jelezze a választott programokat:
Augusztus 22.



Konferencián való részvétel
Buszkirándulás a Zselicbe vacsorával

Augusztus 23. (Az alábbi két szekció közül kérem csak egyet válasszon!)



1. szekció: Közösségi tervezés a gyakorlatban - Workshop
2. szekció: Közösségi tervezés megvalósult példája - Esettanulmány

Az alábbi négy szakmai program közül kérem csak egyet válasszon!





Építkezés megtekintése: Csiky Gergely Színház – műemlék épület felújítása és bővítése
Építkezés megtekintése: Kaposvár Aréna – 4000 férőhelyes új sportlétesítmény
Építkezés megtekintése: Kaposvári versenyuszoda – új sportlétesítmény 50 méteres
medencével
Séta az eklektikus és szecessziós belvárosban - idegenvezetővel

Augusztus 24.



Konferencián való részvétel
Kirándulás a Rippl-Rónai Villába (3.000 Ft)

Szállás
Az alábbi napokra kérek szállást (aláhúzással jelezze a választott napot):




Augusztus 22. éjszaka
Augusztus 23. éjszaka
Augusztus 24. éjszaka

Kérjük aláhúzással jelölje be a választott szállást, szobatípust, árat:
Az árak tájékoztató jellegűek!

Ajánlott szálláshelyek Kaposvár belvárosában
Szállodák
Kapos Hotel***
7400 Kaposvár, Kossuth tér
Tel.: 0682/510–279
E-mail: info@kaposhotel.hu
http://www.kaposhotel.hu

Az ár tartalmazza az áfa-t és a büféreggeli árát. Nem tartalmazza az IFA-t, mely 400 FT / fő / éj.
A szálloda Kaposvár főterén található. A hotelhez saját őrzött parkolóház, lift, szolárium, kávézó,
étterem, nyaranta hangulatos terasz, konferenciaterem, különböző nagyságú rendezvénytermek
valamint egy játszóház tartozik.
Elhelyezés: 1-2 ágyas közepes méretű vagy franciaágyas nagyméretű szobákban

Szálloda / Szobatípus
Kétágyas szoba
Franciaágyas szoba
Egyágyas szoba

Létszám/Szoba/Szobatípus
Ketten a szobában
Ketten a szobában
Egyedül a szobában

Ár / Fő
14.000 Ft / 2 fő / éj
16.000 Ft / 2 fő / éj
9.000 Ft / fő / éj

Parkolás: A hotel saját őrzött parkolóházzal rendelkezik. Parkolási díj 240 Ft / óra. Hotelvendégeknek
kedvezményesen 1000 Ft / autó / nap.
Kapos Hotel parkolóház GPS koordinátái:
46 21' 25 92" N
17 47' 15 36" E

Hotel Dorottya****
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.
Tel.: 0682/529-780, 06/82529-781
E-mail: reception@hoteldorottya.hu, info@hoteldorottya.hu
http://hoteldorottya.hu/en
Áraink tartalmazzák a reggelit, a zárt parkoló használatát, a hotel egész területén wifi elérhetőséget,
továbbá az általános forgalmi adót, de a helyi idegenforgalmi adót nem, melynek összege 400 Ft / fő
/ éj.
A Hotel Dorottya Kaposvár egyik legpatinásabb épületében, az 1911-ben épült és frissen felújított
szecessziós műemlékházban várja kedves vendégeit.

Szálloda / Szobatípus
Standard egyágyas szoba
Standard kétágyas szoba
Standard franciaágyas szoba
Superior franciaágyas szoba
Deluxe Franciaágyas szoba

Létszám/Szoba/Szobatípus
egyedül a szobában
ketten a szobában
ketten a szobában
ketten a szobában
ketten a szobában

Ár / Fő
17.900 Ft / szoba / éj
24.400 Ft / szoba / éj
24.400 Ft / szoba / éj
29.400 Ft / szoba / éj
32.500 Ft / szoba / éj

Fogadók
Laetitia "Vendégház"
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 22.
Tel.: 06/82-429-024, 06-82/415-651, 06-70/6318972
E-mail: info@laetitia.hu
http://www.laetitia.hu
Kaposvár történelmi belvárosában, a sétáló utcától mintegy 150 m-re található a csendes, átmenő
forgalomtól mentes, gesztenyefákkal övezett, árnyas Kossuth Lajos utcában.
Szálloda / Szobatípus
Kétágyas szoba (pótággyal)
Kétágyas szoba (pótággyal)
Kétágyas szoba (pótággyal)
Apartman (A, B)
Apartman (A, B)
Apartman (A, B)
Apartman (C)
Apartman (C)
Apartman (C)
Apartman (C)
Apartman (C)
Apartman (C)

Létszám/Szoba/Szobatípus
egyedül a szobában
ketten a szobában
hárman a szobában
egyedül az apartmanban
ketten az apartmanban
hárman az apartmanban
egyedül az apartmanban
ketten az apartmanban
hárman az apartmanban
négyen az apartmanban
öten az apartmanban
hatan az apartmanban

Ár / Fő
11.900 Ft / szoba / éj
14.900 Ft / szoba / éj
17.900 Ft / szoba / éj
15.900 Ft / szoba / éj
19.900 Ft / szoba / éj
22.900 Ft / szoba / éj
16.900 Ft / szoba / éj
21.900 Ft / szoba / éj
25.900 Ft / szoba / éj
28.900 Ft / szoba / éj
31.900 Ft / szoba / éj
34.900 Ft / szoba / éj

Pergola Vendégház
7400 Kaposvár, Ady Endre u 15
Tel.: 06/82-411-130
E-mail: info@pergolahaz.hu
http://www.vicolohaz.hu
A Pergola Vendégház Kaposvár szívében található az Ady Endre utcában, közel a város főteréhez.

Szálloda / Szobatípus
Standard szoba
Standard szoba
Superior szoba
Superior szoba
Superior szoba
Prémium szoba
Prémium szoba
Prémium szoba
Prémium szoba

Létszám/Szoba/Szobatípus
egyedül a szobában
ketten a szobában
egyedül a szobában
ketten a szobában
hárman a szobában
egyedül a szobában
ketten a szobában
hárman a szobában
négyen a szobában

Ár / Fő
10.500 Ft / szoba / éj
13.700 Ft / szoba / éj
14.800 Ft / szoba / éj
18.500 Ft / szoba / éj
20.800 Ft / szoba / éj
15.900 Ft / szoba / éj
19.700 Ft / szoba / éj
22.900 Ft / szoba / éj
25.900 Ft / szoba / éj

Egyéb költségek:
Reggeli: 1.200 Ft / nap / fő
Idegenforgalmi adó: 400 Ft / fő
Légkondicionáló használat: 1.500 Ft / fő

Prestige Apartman
7400 Kaposvár, Ady Endre u 9.
Tel.: 06/82-411-130
E-mail: info@pergolahaz.hu
http://prestigeapartman.hu
A Prestige Apartman Kaposvár legújabb apartman háza, egyedi lakosztályokkal és designnal.

Szálloda / Szobatípus
Standard szoba
Standard szoba
Superior szoba
Superior szoba
Superior szoba
Lakosztály
Lakosztály
Lakosztály
Lakosztály
Prestige szoba
Prestige szoba
Prestige szoba
Prestige szoba
Prestige Lakosztály
Prestige Lakosztály
Prestige Lakosztály
Prestige Lakosztály

Létszám/Szoba/Szobatípus
egyedül a szobában
ketten a szobában
egyedül a szobában
ketten a szobában
hárman a szobában
egyedül a lakosztályban
ketten a lakosztályban
hárman a lakosztályban
négyen a lakosztályban
egyedül a szobában
ketten a szobában
hárman a szobában
négyen a szobában
egyedül a lakosztályban
ketten a lakosztályban
hárman a lakosztályban
négyen a lakosztályban

Ár / Fő
13.500 Ft / szoba / éj
16.700 Ft / szoba / éj
17.800 Ft / szoba / éj
21.500 Ft / szoba / éj
23.800 Ft / szoba / éj
18.900 Ft / lakosztály / éj
22.700 Ft / lakosztály / éj
25.900 Ft / lakosztály / éj
28.900 Ft / lakosztály / éj
18.500 Ft / szoba / éj
21.500 Ft / szoba / éj
23.900 Ft / szoba / éj
28.500 Ft / szoba / éj
25.900 Ft / lakosztály / éj
28.900 Ft / lakosztály / éj
31.900 Ft / lakosztály / éj
34.500 Ft / lakosztály / éj

Megjegzés

RENDEZŐK:

MAGYAR FŐÉPÍTÉSZEK - ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM - EGYESÜLETE
KAPOSVÁR MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁRSRENDEZŐK:

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE
MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG
MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA
KAPOSVÁR ÉS A ZSELIC VIDÉKE TDM EGYESÜLET

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

e-mail:

konferencia@foepiteszek.hu

telefon:

Bocska Ágnes
+36-82- 512-921

részletek:

www.foepiteszek.hu;

