Formular de înscriere
Al 36lea Congres European Cortinarius
J.E.C. 14 – 20.10.2018
Bálványos-România
Vă rugăm completaţi acest formular pentru fiecare persoană separat
şi să-l trimiteţi (până la: 30.06.2018):
 prin e-mail la Cortinarius2018@gmail.com sau lkgsztgy@gmail.com
 prin poştă pentru Dr. ZSIGMOND Győző / LKG
RO-520032 SF. Gheorghe/Sepsiszentgyörgy,
jud. CV, str. Császár Bálint nr. 3. BL. 7/C/5.
După primirea taxei de participare veţi primi confirmare prin email sau poştă.
Nume :
Prenume :
Stradă cu Nr. :
Cod poştal :

Ţară:

Localitate:

Adresă e-mail :
Telefon:

Telefon mobil:

Vorbesc:

Înţeleg:

franceză

germană

italiană

maghiară

română

altă limbă:

franceză

engleză

italiană

Sunt membru J.E.C.

germană

Nu sunt membru J.E.C.
Participare ca însoţitor

Participare ca micolog

Doresc un loc în sala de lucru (cu priză): da
Aduc:

engleză

Microscop

nu
Uscător (Dörrex)

Lupă stereo

Telefonul mobil

şi nu uit să am la mine: prelungitor cu priză multiplă, adaptator şi obiect de iluminat personal.
Restricţii alimentare dorite:
Altele

Diabetic

Vegetarian

şi anume:

Aş vrea să ţin o prelegere ştiinţifică: da

nu

Tematică/titlu

Durată (limită la 45 minute)

Vin la Bálványos cu autorism în octombrie pe
pe

Vegan

octombrie aprox. la ora

Sosesc cu trenul pe

.

octombrie aprox. la ora

Doresc să fiu luat de la gara din
Sosesc cu avionul pe data de

, şi plec de aici

la cca ora

Tuşnad sau

în staţia
Bixad : da

octombrie aprox. la ora

Doresc să fiu transportat de aici

Tuşnad sau
nu

în aeroportul
: da

nu

Transportul de la aeroport ori de la gară se plăteşte de către solicitant.
Încercuiţi (bifaţi, specificaţi) ceea ce vă convine.
Completaţi, vă rugăm, şi pagina următoare!

Bixad

Fac următoarea rezervare:
Preţ unic

Total

Taxa de înscriere la Congres inclusiv cina festivă
1. Pensiune completă
Cameră pentru o persoană cu duş /WC
Cameră pentru 2 persoane cu duş /WC (pe persoană)
2.

€

450 euro

€

490 euro

€

390 euro

€

350 euro

€

290 euro

€

180 euro

€

40 euro

€

Demi-pensiune

Cameră pentru o persoană cu duş /WC
Cameră pentru 2 persoane cu duş /WC (pe persoană)
3.

550 euro

Numai masă

prânz , cină
cină
4.

Fără cazare şi fără masă (dar cu cina festivă inclusă)

5.

Supliment pentru cei care nu sunt membri J.E.C.
(pentru J.E.C.)

Program pentru însoţitori:

Participare

15.10.2018 Trei Scaune – pământ cu conace şi biserici



16.10.2018 Excursie în regiunea vulcanelor (Lacul Sf. Ana şi



împrejurimi)
sau



Vizită la surse de apăminerală (Bálványos şi împrejurimi) cu geologul
Zoltán Kisgyörgy




17.10.2018 Călătorie în Regiunea Pădurilor: nobilime şi cultura

populară (locuri preferate de prinţul britanic)
18.10.2018 Braşov, Bran şi biserici fortificate săseşti din Transilvania
19.10.2018 Excursie la Lacul Roşu şi Cheile Bicazului

Les inscriptions aux excursions du programme supplémentaire
pourront encore être prises sur place.
Total

€

Doresc să împărtăşesc camera cu:
Numele meu poate apărea pe lista participanţilor pe Internet sau nu

da

nu

.

Transferul este efectuat pe cont (termen de plată: 15.07.2018):
Banca
OTP Bank Romania s.a. Sucursala Sfantu Gheorghe
Număr de cont
IBAN RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01
SWIFT
OTPVROBU
Numele şi adresa titularului de cont
Asociatia de Micologie "KL", RO-520032 SF. Gheorghe,
JUD. CV, Császár Bálint no. 3. BL. 7/C/5
Persoană autorizată
ZSIGMOND Győző
RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01
Destinaţia plăţii:
Cortinarius 2018 (veuillez préciser)
În caz de anulare ulterioară, accept condiţiile enumerate în broşură (ramburs parţial sau fără ramburs).
Pe data de ........................................... la ...........................................
Semnătură:..................................................

