
 
 
 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

a Fiatal Műemlékvédők Fórumára 
2021. augusztus 26-27 között. 

 
Helyszín: Győr 

 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 12. csütörtök 

 
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET 

1113 Budapest, Daróczi út 3.  
E-mail: secretariat@icomos.hu 

 
Egy jelentkezési lapon csak egy személy regisztrálhat! Kérjük, hogy a pontos regisztráció érdekében a 
jelentkezési lapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki. A megfelelő négyzetbe írjon X-et. 
A jelentkezési lap beküldői visszaigazolást és részletes tájékoztatást kapnak. 
A Magyar Építész Kamaránál az akkreditáció folyamatban van, ezért kérjük, hogy az igazolás miatt 
adataikat pontosan adják meg. Az igazolásokat a helyszínen fogjuk kiosztani! 
 
ADATOK 

  

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Mely területi Építész Kamarához tartozik: 

 

Kamarai névjegyzék szám: 

 

E-mail: 

Amennyiben cég delegálta, a cég neve: 

A konferenciára érkezés módja: 

Amennyiben vonattal érkezik, a pályaudvarra való érkezés időpontja: 
 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
        
A részvételi díj tartalmazza: 
 
1. A konferencia kapcsolódó programjait 
 
2. A konferencia időtartam alatt az ebédeket és a vacsorákat 

3. A kirándulások költségeit 

4. A MÉK továbbképzési rendszerében konferenciánk a szabadon választható programok 
közötti akkreditálása folyamatban van 
 

A részvételi díj a teljes időtartamra bruttó 10.000- Ft, mely összeg nem tartalmazza a 
szállás költségét, a Győrbe való oda-és visszautazás költségeit. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a részvételi díj naponkénti megbontása nem 
lehetséges! 



Kérem, jelölje meg, milyen státuszban érkezik a rendezvényre! (A megfelelő rész 
aláhúzandó) 

mentor  előadó  hallgató 
 

 
 
Kérem, jelölje meg, mely napon (napokon) kíván részt venni az eseményen! (A megfelelő rész 
aláhúzandó) 
 

augusztus 26. (Konferencia)  augusztus 27. (szakmai kirándulás) 
 
 
 
SZÁLLÁSFOGLALÁS 
 
A rendezvény szervezője az alábbi szálláslehetőséget ajánlja: 
Famulus Kollégium, Győr, Budai út 4-6. Elhelyezés 2 x 2 ágyas, fürdőszobával és konyhafülkével 
felszerelt szobákban. 
Költsége: 3500 forint/fő/éj + IFA (melynek mértéke 450forint/fő/éj). 
Az ár a reggelit nem tartalmazza, előzetesen jelezve a szállás felé igényelhető, ára 3500 forint/fő/éj 
 
Amennyiben nem a fent megjelölt szálláshelyen kíván megszállni, vagy a szálláshelyek beteltek, 
foglalásakor vegye figyelembe, hogy az augusztus 27-ei kirándulás napján a busz a Famulus 
Hotel elől indul. 
 
SPECIÁLIS IGÉNYEK: 
Vegetáriánus ételt kérek   Igen   Nem  

Egyéb (sorolja fel azokat az ételeket, amelyeket nem fogyaszthat)  
 

FIZETÉS MÓDJA: 
 

 Költségeimet átutalással fizetem az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 
 11705008 – 20095785 – 00000000 számlaszámára. 

 
A megjegyzés rovatban feltüntetendő: Fiatal Műemlékvédők fóruma hozzájárulás, valamint a 

jelentkező neve. (A befizetett összegekről a helyszínen adunk számlát.) 
Kérem a számlát a következő névre, címre állítsák ki: 

 

 

 Dátum: 
         
 .............................................................................. 
 aláírás 

További információ:  ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET 
                                   1113 Budapest, Daróczi út 3.  
                                   Tel : +36 1 2254-965 

E-mail: secretariat@icomos.hu 
www.icomos.hu 


