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 0,5 pont; 2. nap 2 pont; 3. nap 0,5 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
Fogadók
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:
TÁMOGATÓK:

www.foepiteszek.hu;

