Jelentkezési lap
36. Európai Cortinarius Kongresszus 2018. okt. 14 – 20.
Bálványos–Románia
Kérjük, minden résztvevő külön jelentkezési lapot töltsön ki. Ezeket legkésőbb 2009.
június 30-ig az alábbi címek egyikére szíveskedjék elküldeni:
 e-mail útján
Cortinarius2018@gmail.com ou lkgsztgy@gmail.com
 postán
Dr. ZSIGMOND Győző / LKG
RO-520032 SF. Gheorghe/Sepsiszentgyörgy,
jud. CV, str. Császár Bálint nr. 3. BL. 7/C/5.
Fizetés csak banki átutalással, legkésőbb 2009. július 15-ig! (a bankszámlaszám az alább olvasható)
A jelentkezés csak a részvételi díj megérkezése után válik érvényessé. Erről feltétlenül visszaigazolást
küldünk 2018. július folyamán a jelentkező részére.
Családnév(nyomtatott nagybetűvel):

Keresztnév:

Postai cím:
E-mail:
Telefon:

Mobil:

Beszélek:

Értek:

franciául

németül

olaszul

magyarul

románul

más nyelven:

franciául

angolul

J.E.C.-tag vagyok

olaszul

németül

Nem vagyok tagja a J.E.C.-nek
Kísérőként veszek részt

Mikológusként veszek részt

Helyet szeretnék a laborban, hol lesz konnektor: igen
Hozok magammal:

angolul

Mikroszkópot

nem

Nagyítót

Szárítót

Mobiltelefont

És nem felejtem hozni a következőket sem: elosztó, adapter és saját világítóeszköz.
Sajátos helyzet az étkezést illetően:
Más kívánság

cukorbaj

vegetáriánus ételt kérek

vegánt

azaz:

Tudományos előadást tartanék: igen

nem
Időtartam (nem lehet több 45 percnél)

Téma/cím
Személygépkocsival jövök Bálványosra október
távozom
kb.
órakor.
Vonattal érkezem október

-én(-án) kb.

-én(-án) kb.
órakor

órakor, és október
Tusnád vagy

-én(-án)

Sepsibükszád

állomásába.
Szeretném, ha az állomásról elszállítanának
Repülővel érkezem október

-én(-án) kb.

Tusnádról vagy

Sepsibükszádról: igen

repülőterére.

órakor

Szeretném, ha a reptérről elszállítanának

nem

: igen

nem

A szállítás a reptérről, illetve az állomásról fizetendő, nincs benne a részvételi díjban.
Legyen szíves pontosan jelölje meg az Önnek megfelelő válaszokat.

Töltse ki ezt a lapot is, legyen szíves!
A következőképp rendelkezem:
Egységes ár

Összeg

Részvételi díj, melyben benne a gálavacsora
1. Teljes ellátás
Szoba egy személynek zuhanyzóval, vécével

550 euró

€

Szoba két személynek zuhanyzóval, vécével (per fő)

450 euró

€

Szoba egy személynek zuhanyzóval, vécével

490 euró

€

Szoba két személynek zuhanyzóval, vécével (per fő)

390 euró

€

350 euró

€

290 euró

€

180 euró

€

40 euró

€

2.

3.

Részleges ellátás

Csak étkezést kérek

Ebédet s vacsorát
Csak vacsorát
4.
5.

Szállás és étkezés igénylése nélkül (de részvétellel a
gálavacsorán)
Felár azoknak, kik nem J.E.C.-tagok
(a J.E.C. részére)

Program kísérőknek:
15.10.2018
Háromszék – a kúriák és templomok földje: kirándulás a
Kézdivásárhely–Gelence–Kovászna–Bikfalva–Csernáton–Bálványos útvonalon

16.10.2018 Kalandtúra a Vulkánok földjén (Szent Anna tó és környéke)
vagy
Borvizek Útja túra Kisgyörgy Zoltán geológussal (Bálványos és
környéke)

17.10.2018 Erdővidéki nemesi kalandozások és népi kultúra (a brit trónörökos
kedvencei )

Participation






18.10.2018 Brassó–Törcsvár és a szász erődtemplomok
19.10.2018 Kirándulás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz

Ezekre már beiratkozáskor ajánlatos bejelentkezni, de később is
lehetséges. Szervező és lebonyolító: Transilvania Tourist Service
utazási iroda ( www.transilvaniatourism.ro ).
Összeg

€

Akivel egy szobában szeretnék lenni:
Nevem megjelenhet a résztvevők névsorában a világhálón is
igen
nem .
Az átutalás a következő számlára történjék (A befizetés határideje: 2018.07.15.):
Bank
OTP Bank Romania S.A. Sucursala Sfantu Gheorghe
Számlaszám
IBAN RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01
SWIFT
OTPVROBU
Számlatulajdonos neve és címe
Asociatia de Micologie "KL", RO-520032 SF. Gheorghe,
JUD. CV, Császár Bálint no. 3. BL. 7/C/5
RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01
Az utalásnál kérjük feltétlenül feltüntetni: Cortinarius 2018 (veuillez préciser)
A részvétel utólagos lemondása esetén elfogadom a programfüzetben feltüntetett feltételeket (részleges
visszatérítés, illetve annak elmaradása).
Kelt ...................................................................................... Aláírás:..................................................

