JELENTKEZÉSI LAP
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 51. Vándorgyűlésére, annak gyűjtői találkozójára
Sopron, 2021. szeptember 18. szombat 08.00-16.00 óra
A találkozó helyszíne: NOVOMATIC ARÉNA, 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.
(Jelentkezési határidő 2021.augusztus 25. Cím: meesopron@gmail.com .)
________

A gyűjtői találkozó az akkori egészségügyi helyzetnek megfelelően kerül megrendezésre!
Amennyiben a rendezvény napján az érvényben lévő rendelkezések azt előírják a
védettségi igazolvány (személyi igazolvánnyal együtt!) felmutatása és esetleg a szájat és
orrot eltakaró maszk viselése kötelező lehet.
A jelentkező, megrendelő neve:_______________________________MÉE tsz.:_________
Telefonszáma: __________
Levelezési (email) címe:____________________________
Megrendelhető szolgáltatások – 1. Asztalok a kirakodáshoz:
Az asztalok csak saját részre rendelhetők, azt a megrendelések sorrendjében biztosítjuk!
Visszaigazolást a megrendelő a meesopron@gmail.com címről fog kapni.
________

1. Asztal megrendelés:
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete és más hivatalos gyűjtői csoportok tagjai részére
1. 50 x 100 cm (fél sörasztal)
2500.-Ft _____ db
Összeg: ________Ft
2. 50 x 200 cm (sörasztal)
Nem tagok részére
1. 50 x 100 cm (fél sörasztal)

5000.-Ft _____ db

Összeg: ________Ft

3000.-Ft

_____ db

Összeg: ________Ft

2. 50 x 200 cm (sörasztal)

6000.-Ft

_____ db

Összeg: ________Ft

A megrendelt asztalok térítési összege: ____________ Ft, melyet a visszaigazoláson megadott
soproni csoport számlájára 2021. szeptember 06-ig átutalok! Tagsági kártyát mindenki hozzon
magával a regisztrációhoz! Az asztalt megrendelők részére kapunyitás 7.00 órakor.
2. Szállás megrendelés:
a./ Alpokalja fogadó, 9422 Harka, Sport u.22.
2, 3 és 4 ágyas szobák zuhanyzóval, TV, internet. Az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák!
Rendelését a szálláshelyre továbbítjuk és visszaigazolást az alpokaljaf@gmail.com címről kap.
2 ágyas szoba 1 főnek 6750.- Ft/fő/éj
2 ágyas szoba 2 főnek 4500.- Ft/fő/éj.
3-4 ágyas szoba 2-4 főnek 4500.- Ft/fő/éj
Étkezés: Vacsora: 2500.-Ft/fő
Reggeli: 2000.-Ft/fő

péntek ____fő,
péntek ____fő,
péntek ____fő,
péntek ____fő,

szombat ____fő
szombat ____fő
szombat ____fő
szombat ____fő
szombat ____fő

Összeg: ________Ft
Összeg: ________Ft
Összeg: ________Ft
Összeg: ________Ft
Összeg: ________Ft

A szállás és étkezés megrendelésem teljes összege: ____________ Ft, melyet a visszaigazoláson
feltüntetett Alpokalja fogadó számlájára átutalok!
2. Szállás megrendelés:
b./ NOVOMATIC ARÉNA, 9400 Sopron, Lackner Kristóf u.48.
2 és 3 ágyas szobák zuhanyzóval, TV. Az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák!
A megendelését a szálláshelyre továbbítjuk és visszaigazolást az info@novomaticarenasopron.hu
címről fog kapni. Étkezés ezen a szálláshelyen nem biztosított!
2-3 ágyas szoba 5950.- Ft/fő/éj
péntek____fő, szombat____fő Összeg:________Ft
A szolgáltatások díjának átutalásakor a közleménybe a megrendelő neve és a „MÉE 51.VGy.”
írandó be. A rendezvényre vonatkozó előírásokat tudomásul veszem és betartom.
_____________________, 2021.________________
______________________________
a megrendelő aláírása

