Magyar Könyvtárosok Egyesülete
47. Vándorgyűlése
Szolnok, 2015. július 16-18.
„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”
Jelentkezési lap
Személyes adatok
Név*:
Területi szervezet / szekció neve:
MKE tagsági kártya száma:
A 2015. évre a tagdíjamat befizettem
Munkahely neve:
Munkahely címe:
Értesítési cím (ha más mint a munkahely):
Telefonszám (körzetszámmal)*:
Fax (körzetszámmal):
E-mail cím*:

igen

Részvételi díj
május 31-ig
MKE tagoknak
 5.000,- Ft
Nem MKE tagoknak
 7.500,- Ft
Nappali tagozatos könyvtárszakos hallgatóknak,
 3.000,- Ft
nyugdíjasoknak, GYED-en, GYES-en lévőknek
MKE tagoknak
 2.500,- Ft
Napijegy
Nem MKE tagoknak
 3.500,- Ft
Szervezési díj kísérők, hozzátartozók esetén
 1.500,- Ft
A rendezvényen kiállítóként szeretnék megjelenni, ezzel kapcsolatban
további információkat kérek

nem

június 1 – június 15.
 6.000,- Ft
 8.500,- Ft
 4.000,- Ft
 3.000,- Ft
 4.000,- Ft
 2.000,- Ft


Érkezés
Milyen közlekedési eszközzel érkezik:
Az érkezés várható időpontja (nap, óra, perc):

autó


autóbusz


vonat


egyéb


Szállás
A szállásfoglalásról a szervező gondoskodik. A szálláshelyekkel kapcsolatban részletes információ
a vandorgyules.vfmk.hu weboldalon található. A jelentkezési határidő (2015. június 15.) után
beérkező szállásfoglalások teljesítését nem tudjuk garantálni. A férőhelyek biztosítása jelentkezési
sorrendben történik. Az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák!
Szálláshelyek

Garden Hotel **** (Tiszaligeti sétány 8.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.


Apartman (1 vagy 2 fő részére, franciaágyas hálótér)


Franciaágyas szoba 2 személy részére


Háromágyas szoba
Egyágyas szoba mozgássérült számára


Egyágyas szoba


Twin szoba 2 személy részére


Árak:
egyágyas elhelyezést kérek

22.700,- Ft/fő/éj;
kétágyas elhelyezést kérek

15.150,- Ft/fő/éj;
háromágyas elhelyezést kérek

13.335,- Ft/fő/éj
A szobaár a reggeli árát is tartalmazza!















Trojka Hotel és Panzió*** (Tiszaligeti sétány 5.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.
Franciaágyas szoba 2 személy részére


2 ágyas galériás szoba


Árak:
egyágyas elhelyezést kérek

17.200,- Ft/fő/éj;
kétágyas elhelyezést kérek

10.200,- Ft/fő/éj;
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!







Hotel Sóház *** (Sóház út 4.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.


2 ágyas standard szoba


2 ágyas, franciaágyas lakosztály
Árak:
egyágyas standard szobát kérek

12.200,- Ft/fő/éj;
kétágyas standard szobát kérek

7.700,- Ft/fő/éj;
egyágyas lakosztályt kérek

14.200,- Ft/fő/éj;
kétágyas lakosztályt kérek

8.700,- Ft/fő/éj
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!







Liget Hotel *** (Tiszaligeti sétány 1.) (BETELT!)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.


Franciaágyas szoba 2 személy részére


2 ágyas standard szoba


3 ágyas szoba
Árak:
egyágyas elhelyezést kérek

7.750,- Ft/fő/éj;
kétágyas elhelyezést kérek

6.450,- Ft/fő/éj;
háromágyas elhelyezést kérek

6.450,- Ft/fő/éj
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!









Szolnoki Főiskola Kollégiuma*** (ÁÉV Diákotthon, Mártírok útja 8-10.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.


2 ágyas szoba 2 személy részére
Árak:
kétágyas elhelyezés:
5.000,- Ft/fő/éj;
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!





Kádár Villa Vendégház** (Tiszaligeti sétány 14.) (BETELT!)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.
4 fős apartman


Árak:
négyágyas elhelyezés:
4.200,- Ft/fő/éj;
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!





Tiszaliget Motel** (Szolnok, Tiszaligeti sétány 34.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.


2-3-4 fős szobák
Árak:







4.700,- Ft/fő/éj;
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!

Pelikán szálló*** (Szolnok, Jászkürt utca 1.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.
1 ágyas szoba
2 ágyas szoba
Franciaágyas szoba
Árak:
egyágyas elhelyezést kérek
kétágyas elhelyezést kérek


















7.200,- Ft/fő/éj;

5.700,- Ft/fő/éj;
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!

Hotel Tisza *** (Verseghy park 1.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.
1-2 ágyas szobák
Árak:
egyágyas elhelyezést kérek
kétágyas elhelyezést kérek






10.450,- Ft/fő/éj;

7.450,- Ft/fő/éj;
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!





Szolnok Városi Kollégium* (Baross Gábor utca 68.)
07.15. 07.16. 07.17. 07.18.
3-4 ágyas szobák szobánként fürdővel, vagy közös
fürdővel (jelentkezési sorrendben!).
Árak:









3.000,- Ft/fő/éj;
A szobaár a reggeli árát nem tartalmazza!
A szállás elfoglalásához kérjük adja meg alábbi adatait
Születési hely:
Születési idő:
Személyi igazolvány / útlevél száma:
Lakcím:
Neme

nő / férfi

Közös szobában kérek elhelyezést a következő
személyekkel:

1.
2.
3.
4.

Nem kérek szállást / szállásomról magam
gondoskodom



Étkezés
07.15.

07.16.




07.17.




07.18.






reggeli
750,- Ft/alkalom
ebéd
1.200,- Ft/alkalom

vacsora
1.000,- Ft/alkalom

Vegetáriánus menüt kérek az étkezésekkor
Nem kérek étkezést, arról magam gondoskodom:
A reggeli elfogyasztására a Szolnoki Főiskola étkezőjében lesz lehetőség.
Az étkezések (különösen a reggeli, ill. a július 17-i vacsora) igénylésénél figyeljen a szálláshelyek
szolgáltatásaira, ill. arra, hogy részt vesz-e a baráti találkozón.
Kérjük, egyéb speciális étkezési igényét a helyszínen jelezze!

Baráti találkozó
2015. július 17. 20:00

5.500,- Ft

 részt veszek

Szekcióülések (Kérjük, jelölje be előzetes részvételi szándékát!)
 Bibliográfiai szekció
 Gyermekkönyvtáros szekció
 Helyismereti szekció
 Jogi szekció
 Könyvtárostanárok Egyesülete
 Mezőgazdasági szekció
 Múzeumi szekció
 Műszaki szekció
 Olvasószolgálati szekció
 Társadalomtudományi szekció
 Tudományos és Szakkönyvtári szekció
 Zenei szekció

Ingyenes kulturális és szabadidős programok (Kérjük, jelölje be előzetes részvételi szándékát/)

július 15. 18:00 – Orgonahangverseny a Belvárosi Nagytemplomban

július 16. 20:00 – A Légierő Zenekar Szolnok műsora az Aba-Novák Agóra Kulturális
Központban

Kirándulások (július 18., szombat)


1. Alföldi ízek – főzőiskola a Campusban

6.000,- Ft (étkezéssel)



2. Barangolás a Jászságban

5.000,- Ft (étkezéssel)



3. Martfűi Gyógyfürdő

4.000,- Ft (étkezéssel)



4. Nagykörűi hétköznapok

8.000,- Ft (étkezéssel)



5. Tisza-tavi tanösvény

6.000,- Ft (étkezéssel)



6. Tiszai vízitúra

5.000,- Ft (étkezéssel)



7. Túri túra

3.500,- Ft (az étkezés helyben fizetendő)

Amennyiben az általam választott kirándulás a jelentkezők alacsony száma miatt nem indul:
a ….. számú kiránduláson szeretnék részt venni;

más kiránduláson nem kívánok részt venni.
A kirándulások során utasbiztosítását mindenki egyénileg oldja meg!

Számlázás
munkahely
Részvételi díj:
Szállás:
Étkezés:
Baráti találkozó:
Kirándulás:
Számlázás
munkahely:
saját befizetés:






számlázási cím

magam
fizetem






más
költségviselő






más költségviselő neve:
címe:

Kérjük, jelölje be a felsorolásban munkahelye típusát, vagy státusát
 községi/nagyközségi könyvtár/szolgáltató hely
 városi könyvtár
 megyei könyvtár
Munkahely típusa:
 iskolai könyvtár
 felsőoktatási intézmény könyvtára
 nemzeti, tudományos vagy szakkönyvtár
 könyvtár szakos hallgató vagyok
 nyugdíjas vagyok
státusa:
 jelenleg nem könyvtárosként dolgozom
 egyéb
Nyilatkozat*
 A jelentkezés benyújtásával tudomásul veszem, hogy a rendezvényen és a hozzá kapcsolódó
eseményeken fénykép-, hang- és videofelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben
nyilvánosságra kerülnek. Az ezeken való szereplésemhez hozzájárulok.

