JELENTKEZÉSI LAP
A 31. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemre
Időpont: 2019. június 14-16.
Helyszín: Esztergom, Bottyán Palota Városháza
2500 Esztergom Széchenyi István tér 1.

Név: …………………………………………………………………………….. MÉE tagsági szám: …………………………
Cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám: …………………………………………….. e-mail cím: ……………………………………………………….
Jelenkezem a 31. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemre, az alábbi szolgáltatásokat igénylem:
Szálláslehetőség:
Esztergomban számtalan szálláslehetőség áll rendelkezésre, mindenki igényének megfelelően válogathat.
A rendezvény helyszínéhez legközelebb a Szalma Panzió található. 2500 Esztergom Prímás sziget Nagy-Duna
sétány 2.
Amennyiben ezt a szállást szeretné igénybe venni, kérjük jelezze!
(Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.)
Szállás reggelivel 3.650,- Ft fő /éj

péntek …….. fő

szombat ……. fő

Összeg:…………...….

Étkezési lehetőség a Szalma Csárdában (a panzió mellett található)
A reggeli svédasztalos, a nem a panzióban alvóknak:

850,- Ft/fő/nap

szombat ….… fő

vasárnap ……. fő

Összeg …………..…….

Ebéd: 3.250,- Ft / fő /nap

péntek ……... fő.

szombat …..… fő

Összeg: …………………

Vacsora: 2.500,- ft / fő / nap

péntek ……... fő.

szombat …..… fő

Összeg: …………..….…

Fakultatív program: szervezés alatt, költsége a helyszínen fizetendő. Lehetőségek, igényektől függően:
Vár és Bazilika látogatás

…………… jelentkezem, Hajókirándulás …………… jelentkezem.

Rendelésem teljes összege
Összeg: ……………….…
amelyet a visszaigazoláson feltüntetett számlára átutalom.
Jelentkezési határidő: A kitöltött jelentkezési lapokat 2019. május 15-ig várjuk az alábbi címre:
MÉE 1368 BP PF 186 vagy
E-mail: info@eremgyujtok.hu
Telefon: 06/30/ 605 3004 Csóka Ferenc,
06/1/ 352 8047 MÉE Iroda
Fizetési lehetőség: MÉE OTP:11706016-20461902-00000000
A MÉE minden résztvevő tagja szállásköltségéhez 5.000 Ft-tal járul hozzá.
Csak előzetes írásos jelentkezést és megrendelést tudunk elfogadni!
Tudomásul veszem, hogy a programokon való részvétel és a szállás kiválasztása saját felelősségemre
történik, az esetleges károkért és balesetekért a Magyar Éremgyűjtők Egyesületét semmilyen felelősség
nem terheli.
Az igényeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk kielégíteni!

Dátum: 2019. ….........

….............................……………………….
aláírás

Étlap menüválaszték

Június 14. péntek
Ebéd
Zöldborsóleves
A) Fokhagymás csirkecomb, vegyes köret
B) Esztergomi rántott szelet (sajtos panírban, gombamártással), vegyes köret
Saláta
Almás pite
Ásványvíz (dús – mentes)
Vacsora
A) Pincepörkölt (marha lábszár)
B) Brassói aprópecsenye
Saláta
Ásványvíz (dús – mentes)

……. adag
…... adag
……. adag
….. adag
…… adag

……. adag
…… adag
…… adag

Június 15. szombat
Ebéd:
Palócleves (kapros, tejfölös)
A) Cigánypecsenye, vegyes köret, saláta
B) Sült oldalas, tört burgonya, párolt lilakáposzta
Somlói
Ásványvíz (dús – mentes)
Vacsora:
A) Csülkös pacal, burgonyával
B) Csirkepaprikás galuskával
Saláta
Ásványvíz (dús – mentes)

…... adag
…… adag
…… adag
….... adag

……….. adag
……….. adag

Június 16. Vasárnap
Ebéd:
Vegyes húsleves (sertés, marha) lúdgégével
A) Bécsi szelet, petrezselymes burgonya
B) Gordon blue, petrezselymes burgonya
Uborkasaláta
Palacsinta
Ásványvíz (dús – mentes)

…... adag
…… adag
…… adag

