
JELENTKEZÉSI LAP  
„VÁLTOZÁSOK  AZ IDŐSELLÁTÁSBAN! MÉLTÓSÁGGAL MEGÖREGEDNI!” CÍMŰ 

SOPRONI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSRA – 2017. OKTÓBER 16-18.   
PANNÓNIA HOTEL, SOPRON, VÁRKERÜLET 75. 

 
Résztvevő neve: 
Szervezet neve, címe: 

E-mail címe:                                                                    telefonszáma: 
 

Kérjük, hogy tegyen „X” jelet az igényelt szolgáltatás mellé! 

A konferencia TELJES programján részt kívánok venni: 

Október 16-18. Szállással, egyágyas elhelyezés, Pannónia Hotel 
A szolgáltatások összköltsége: 56 600.- Ft/fő. (A szolgáltatások tartalma: szakmai programok, valamint 
16-án és 17-én: ebéd, vacsora, szállás, 18-án ausztriai tanulmányút úti csomag nélkül.) 

 

Október 16-18. Szállással, kétágyas elhelyezés, Pannónia Hotel 
A szolgáltatások összköltsége: 42 200.- Ft/fő. (A szolgáltatások tartalma: szakmai programok, valamint 
16-án és 17-én: ebéd, vacsora, szállás, 18-én ausztriai tanulmányút úti csomag nélkül.) 

  

Október 16-18. Programokon való részvétel - szállás nélkül:  
A szolgáltatások összköltsége: 20 000.- Ft/fő. (A szolgáltatások tartalma: szakmai programok, 16-án és 
17-én: ebéd, vacsora, 18-án ausztriai tanulmányút úti csomag nélkül.) 

 

A szolgáltatások összköltsége 
A konferencia programján RÉSZBEN kívánok részt venni: 

egyágyas 2 ágyas 
24 500.- Ft/fő 17 600.- Ft/fő Két nap (október 16-17), 1 éjszaka szállással  

(A szolgáltatások tartalma: szakmai programok + az első napra ebéd, vacsora, 
szállás, a második napra reggeli, ebéd)    

33 000.- Ft/fő  27 100 .- Ft/fő  Két nap (október 17-18), 1 éjszaka szállással  
(A szolgáltatások tartalma: szakmai program + 17-én ebéd, vacsora, szállás, 
második napra reggeli, ausztriai tanulmányút úti csomag nélkül)  

  

Napijeggyel kívánok részt venni a programon: 
A részvételi díj nincs. Részvételi 
szándékát kérjük „x”-el jelölje: 

10.16.  
 

10.16.  
 

10.17.  
 

10.17.  
 

Kérjük az étkezési igényét – 
napijegy esetén - „x”-el jelölje. 

ebéd: (1500.-Ft) vacsora: (3500.-Ft) ebéd: (1500.-Ft) vacsora: (3500.-Ft) 

N
ap

ije
gy

 

Ausztriai tanulmányút  buszköltsége: 9000.-Ft,  
A létszám KORLÁTOZOTT (maximum 45 f ő), jelentkezéseket a jelentkezési 
lapok beérkezésének sorrendjében fogadjuk! 

10.18. tanulmányút 
 

Vegetáriánus étkezést kérek: igen nem 
Szobatárs neve:  
A jelentkezési lapot legkésőbb, 2017. augusztus 20-ig, a befizetés igazolását legkésőbb 2017. szeptember 
10-ig az alábbi címre kérjük megküldeni: Soproni Szociális Intézmény – Idősek Otthona, 9400 Sopron, Balfi 
út 80. (e-mail: konferencia-sopron@soszi.hu) 
 
A résztvevő költségét viselő szervezet neve, címe /amennyiben nem egyezik a fent megadott szervezettel/: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
A jelentkezést a számla megküldésével igazoljuk vissza! 
 
A városban fizetős parkolási rendszer működik 8-18 óráig, A Petőfi téren mélygarázs található: 300 Ft/óra 
mely a konferencia helyszínétől gyalogosan 8 perc!   
A Pannónia Hotelben a JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN, rendszám feltüntetésével bejelentett 
gépkocsi számára korlátozottan van parkolási lehetőség: 3300 Ft/nap/autó 
 
Kérek Parkolást a ……………………….…… rendszámú gépkocsinak október 16, 17, 18 (aláhúzandó)            
 
Kelt, 2017……………………                                                                                                 
                                                                                                                    a résztvevő aláírása 


