
JELENTKEZÉSI LAP 
Nyári Akadémia – Kecskemét 

2007. július 02 - július 05. 
 

A jelentkező neve:……………………………………………………………… 
címe: …………………………………………………………………………… 
Telefonszáma:………………………..  E-mail címe:………………………….                                                          
Munkahely neve:……………………………………………………………….. 
címe:……………………………………………………………………………. 
 
Szállás díja:  
1500,- Ft/nap + 250,- Ft idegenforgalmi adó/nap 
(Aláhúzással jelölje mikorra kér szállást!)  
(ÁFEOSZ Kollégiuma 6000 Kecskemét, Bibó I. u. 1.) 
 
2007. július 01. kérek  nem kérek 
2007. július 02. kérek  nem kérek 
2007. július 03. kérek  nem kérek 
2007. július 04. kérek  nem kérek 
2007. július 05 kérek  nem kérek. 
 
Étkezés díja: (Aláhúzással jelöljék, amit kérnek!) 
 
2007. július 02. reggeli (400 Ft) kérek nem kérek 
2007. július 02. ebéd     (800 Ft) kérek nem kérek 
2007. július 02. vacsora (700 Ft) kérek nem kérek 
 
2007. július 03. reggeli (400 Ft) kérek nem kérek 
2007. július 03. ebéd    (800 Ft)  kérek nem kérek 
2007. július 03. baráti találkozó  kérek nem kérek 
 
2007. július 04. reggeli (400 Ft) kérek nem kérek 
2007. július 04. ebéd     (800 Ft) kérek nem kérek 
2007. július 04. vacsora (700 Ft) kérek nem kérek 
 
2007. július 05. reggeli (400 Ft) kérek nem kérek 
2007. július 05. ebéd     (800 Ft) kérek nem kérek 
2007. július 05. vacsora (700 Ft) kérek nem kérek 
 
2007. július 06. reggeli (400 Ft) kérek nem kérek 
 

 
Teljes regisztráció  
 
KTE tagoknak: 2. 500,- Ft 
Nem tagoknak: 5. 000,- Ft 
(Aláhúzással jelölje!) 
 
A teljes regisztráció a konferencia minden 
programjára szól, beleértve a baráti találkozót is 
(utóbbiért sem kell külön fizetni). 
 
Napi regisztráció: 
 
KTE tagoknak:     500,- Ft/nap/fő 
Nem tagoknak: 1. 000,- Ft/nap/fő 
(Aláhúzással jelölje!) 
 

Baráti találkozó 
teljes regisztráció nélkül: 2.000,- Ft 
 
 
A kötött program 2007. július 2-án 11 órától 

július 5-én 16 óráig tart. 

 

A távolabbról érkezők, és akik előtte-utána 

Kecskeméttel és környékével szeretnének 

ismerkedni szabadon – ennek megfelelően 

kérjenek szállást és étkezést!  
 

A jelentkezés határideje: 2007. április 30.  A jelentkezési lapokat a következő címre küldjék: 
Kiss Anna, Bács-Kiskun Megyei Pedagógusház Könyvtára, 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. vagy 

anna@bacs-kisk-ped.sulinet.hu (76/501-332, 30/279 0104) 
 
*Számlázási név és cím a REGISZTRÁCIÓL: 
 
 
*Számlázási név és cím a SZÁLLÁSRÓL ÉS ÉTKEZÉSRŐL: 
 
 
*KÉRJÜK FELTÉTLENÜL KITÖLTENI, hogy kinek a nevére kéritek a számlát! 
 
A jelentkezést a számlák összegének átutalása (befizetése) után tekintjük véglegesnek! A befizetés/átutalás 
határideje: 2007. június 10. 
Számlát utólag sem kiállítani, sem módosítani nem tudunk! 
 
 
 ……………………………….    ………….……………………………….. 

    dátum        aláírás 

 


