JELENTKEZÉSI LAP
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 46. Vándorgyűlésére
Kaposvár, 2016. augusztus 12 – 14
A vándorgyűlés helyszíne: Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Jelentkezem a Vándorgyűlésre és az alábbi szolgáltatásokat kívánom igénybe venni:
Asztalfoglalás:

1. 80 x 80 cm
2200.db.: _____
2. 50 x 130 cm
2200.db.: _____
3. 80 x 50 cm
1700.db.: _____
A megrendelt asztalok kiosztása a visszaigazolások alapján történik!

Összeg: ________
Összeg: ________
Összeg: ________

Szálláslehetőség: A Kaposvári Egyetem Kollégiumában, 2 ágyas szobák, fürdőszoba, WC,
hűtő, internet (kábel kell!). Az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák!
2 ágyas szoba, 2 főnek 3860.- Ft/fő/éj. péntek ____fő, szombat ____ Összeg: ________
2 ágyas szoba, 1 főnek 5360.- Ft/fő/éj. péntek ____fő, szombat ____ Összeg: ________
Étkezési lehetőség: Az egyetem étterme a rendezvény helyszínén.
Reggeli: 800.-Ft/fő Ebéd:1900.-Ft/fő
Vacsora: 1600.-Ft/fő
Összeg: ________
Péntek:
_______ fő
Szombat:
______ fő
______ fő
_______ fő
Összeg: ________
Vasárnap:
______ fő
______ fő
_______ fő
Összeg: ________
Kérjük, az étlap alapján kiválasztott menű betűjelét feltüntetni!
Fakultatív programok:
2016. augusztus 13, szombat:
Autóbusz kirándulás: a Somogyvár Szent László nemzeti emlékhely és látogató központ
megtekintése, Balatonlelle-Rádpuszta gasztró-élménybirtok, látogatás a bormúzeumban,
borkóstoló, vacsora: hagyományos bográcsgulyás, friss kenyérrel, tejes pite baracklekvárral.
2016. augusztus 14, vasárnap:
A Somssich Mauzóleum és a Rippl-Rónai József Emlékmúzeum meglátogatása
Részvételi díjak:
Somogyvári autóbuszos kirándulás vacsorával: 5000.- Ft/fő ____ fő
Összeg: _______
Mauzóleum és múzeum látogatás busszal:
500.- Ft/fő
___ fő
Összeg: _______
A rendelésem teljes összege:
amelyet a visszaigazoláson feltüntetett számlára átutalom!

________Ft.

A megrendelő neve: ______________________________ Tagsági szám: _______________
Posta címe: _____________________________________ Telefonszáma: ______________
E-mail címe: ____________________________________

______________________________
aláírás
Az adatokat bizalmasan kezeljük!

Étlap
Péntek vacsora:
A: Naturszelet pirított gombával, petrezselymes burgonyával, savanyúság
B: Rakottas csirkemell, rizi-bizi, savanyuság
Ásványvíz
Szombat reggel:
Citromos tea, tej, szalámi, sajt, vaj, paradicsom, lekvár, méz, kifli.
Szombat ebéd:
Húsleves finom metélttel
A: Párizsi szelet konyhafőnök módra, fűszeres burgonyával, savanyúság, gyümölcs
B: Csongrádi töltött hús fűszeres burgonyával, savanyúság, gyümölcs
Ásványvíz
Szombat vacsora:
A: Marhapörkölt tarhonyával, savanyúság, ásványvíz
B: Sajttal és sonkával töltött sertés szelet rizzsel és savanyúság
Vasárnap reggeli:
Főtt debreceni, mustár, torma, zsemle, citromos tea, tej
Vasárnap ebéd:
Olasz zöldségleves
A: Rántott szelet, burgonyapüré, savanyúság, linzerkarika
B. Csülök Pékné módra, savanyúság, linzerkarika
Ásványvíz

FIGYELEM
A jelentkezési lapokat kérjük legkésőbb 2016. május 31-ig eljuttatni Hencz János
7474 Zselicszentpál, Fő utca 86 címre. Elektronikus úton: mee.kaposvár@gmail.com.
A visszaigazolást követően az igényelt szolgáltatások árát szíveskedjenek a MÉE.SM.
Kaposvári Csoport OTP: 11743002-29916021 számlára átutalni. Átutalásnál kérjük a
közlemény rovatban az utaló nevét és a 46. VGY. jelzést feltüntetni szíveskedjenek.
Lemondást 2016. július 25-ig tudunk elfogadni, a határidő letelte után a szállás díját
nem tudjuk visszatéríteni!

