Magyar Olvasástársaság
HunRA
(Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota, F épület H-1827 Bp.)

Jelentkezési lap
Alulírott, jelentkezem a

„Segített a könyv, a mese”
c.
biblioterápiai konferenciára
Időpont:
2014. 05. 16. (péntek)
Helyszín:
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem
(4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. tel: 42/598-888, fax: 407-107)
Résztvevő neve: ……………………………………………………………………..
Intézmény neve: ……………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………
Telefon::……………………………………………………………………………….

Részvételi díj: 3.000.Amennyiben a helyszínen kérik tagfelvételüket, és befizetik az éves 2000 Ft tagdíjat,
akkor ingyenes!
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni, vagy tagságát szeretné
megújítani, kérjük regisztráljon, vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó
rendszerünkbe (www.hunra.hu)!

Befizetés módja: a) átutalással a 11600006-00000000-40427461 számlaszámra (Erste)
(Megjegyzésbe kérjük odaírni: Biblioterápiai konferencia)

Befizetési határidő: 2014. április 30.
Szállás igénylése esetén a befizetési határidő: 2014. április 10.

b) a helyszínen
Kedvezmények:
a) ingyenes – az előadók részére

– a Magyar Olvasástársaság tagjai részére,
– társszervező intézmények munkatársainak előzetes regisztráció alapján
- testületi tagsággal rendelkező intézmények, szervezetek részéről 4 fő
b) 2.000.Ft - diákok, nyugdíjasok
Amennyiben kérik a helyszínen a tagfelvételüket
és befizetik az éves tagíjat (1.500.- Ft), akkor ingyenes

Szállás-igény saját költségre
2014. május 15-re

kérek

nem kérek

2014. május 16-ra
(A megfelelő rész aláhúzandó!)

kérek

nem kérek

Szállással kapcsolatos igények:
egyágyas
kétágyas (valakivel együtt, megjelölve esetleg a személyt is)
……………………………………………………………………………………………….
árkategóriák:

3–5.000.- (két szobának közös fürdőszoba, új kollégiumban)
5–7000.- (saját fürdőszoba, kollégiumi, intézményi vendégszoba)
7–000.- (szálloda)
(Az összegek elé írt számokkal kérjük jelezni a sorrendet!)
egyéb: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Aki szállást igényel, kérjük, hogy a jelentkezési lapját április 10-ig küldje el!

Dátum:……………………………..
………………………………………
aláírás
A Jelentkezési lapot a konferencia helyszínének címére kérjük eljuttatni levélben (Vraukóné
Lukács Ilona, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 4400 Nyíregyháza, Szabadság
tér 2.), vagy szkennelve a vraukone.ilona@gmail.com címre legkésőbb 2014. április 30-ig!
További felvilágosítás kérhető:
Vraukóné Lukács Ilonától (42/598-888/160; 42/598-889), valamint a fenti e-mail címen.
Kérjük, folyamatosan figyeljék honlapunkat!

Magyar Olvasástársaság Országos Tanácsa
(www.hunra.hu)
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

