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Regisztráció, részvétel a „Füves területek természetvédelmi célú kezelése 
közösségi részvétellel”  

nemzetközi szemináriumra 
 

A Herman Ottó Természetvédő Kör  és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2009. 

november 6-8 -án természetvédelmi szemináriumot szervez Túrkevén, a Fekete István 

Oktatóközpontban. A szeminárium költségtérítéses, jelentkezni a jelen regisztrációs lap 

kitöltésével lehet.  

Bővebb információk, a részletes program, a regisztráltak listája a www.nimfea.hu címen. 

Regisztráció a részvételre 
(A regisztrációs díj befizetése a részvétel feltétele.) 

A regisztrációs díj magában foglalja a szombati ebédet, valamint a szünetekben fogyasztható kávét, teát, 

aprósüteményt. 

 

Regisztrációs díj: 2000Ft/fő  

Fizetés módja 
A részvételi díj befizetése sárga csekken, átutalásos számlán, rózsaszín postai csekken és átutalással történhet. 

Sajnos technikai okok miatt készpénzes fizetésre nincs mód. Kérjük, számla iránti igényét ne felejtse el jelezni, 

mert utólagosan nem áll módunkban számlát kiállítani! 

Kívánt részt kérjük megjelölni. Kérjük, csak az egyiket jelölje meg. (Rózsaszín csekket lehetőség van 
minden postán kérni, sárga csekket egyesületünk küld, átutaláshoz pedig a következő számlaszámot 
szükséges használni: Herman Ottó Természetvédő Kör; számlaszám: 69800126-16202380): 

Rózsaszín csekk  

Sárga csekk  

Átutalás  
Számlát kér   

Szállás: 

Kívánt részt kérjük megjelölni: 

 igen nem 

6-án (péntek) este   
7-én (szombat) este   

Kérjük, csak az egyiket jelölje meg: 

Vendégház (2 ház, 9 és 5 szobásak; szobánként változó 2-6 férőhely,               

                                 több fürdőszoba)  

                                 (3000 Ft/éj/fő+350Ft/éj/fő IFA, reggelivel) 

 

Magánszálláshely (korlátozott számban) 

                                 (2500 Ft/éj/fő, reggelivel) 
 

A magánszálláshelyek korlátozott befogadóhellyel rendelkeznek, így a foglalás a regisztrációs lapok 
beérkezésének sorrendjében történik! 

Egyéb kérés a szállással kapcsolatban (kivel, hogyan – stb): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



Étkezés 

Kívánt részt kérjük megjelölni (étkezésenként egyet): 

 igen nem 

6-án vacsora – 1300 Ft/fő (disznótoros hurka, kolbász, tarja,  
                                               hagymás törtkrumplival  
                                               és savanyúsággal, gazdagon) 
                          1300Ft/fő (kunsági birkapörkölt kevi  
                                              kenyérrel és savanyúsággal)                               
   

Vegetáriánus: 600Ft/fő (túrós csusza bőséges tejföllel) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

         
          

 

          

7-én vacsora – 800 Ft/fő (Töltött káposzta jó tejfölösen,  
                                              kenyérszeletekkel) 
   Vegetáriánus: 800Ft/fő (Vegyes zöldségekkel gazdagított  
                                               rakott karfiol) 

 

 

 

 

 

 
8-án ebéd – 1100 Ft (Pizza- Igény szerint választott feltéttel)   

Kirándulás  

6-án pénteken 1400 – 1735 között megfelelő számú jelentkezés esetén kirándulás Pásztó – pusztára, 
Csejt - pusztára a Nimfea Egyesület Tájrehabilitációs programjának megismerése. Kérjük, jelölje! 

Kiránduláson részt veszek igen nem 

Részvételi költség kalkuláció 

Önmagának számolja ki legyen szíves a részvételi költségét az alábbi táblázatban ! 

Regisztrációs díj:  

Szállás díj:  

Étkezési díj összesen:  

Fizetendő:  

Jelentkező adatai: 

Jelentkező neve, 
elérhetősége (tel., e-mail): 
 

 
 

Számla esetén pontos 
számlázási cím, illetve 
postázási cím megadása 

 
 
 

Egyéb közlendő a regisztrációval kapcsolatban: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Igény esetén poszter kihelyezésére tudunk helyet biztosítani.  
Sajnos befizetett részvételi díjat NEM ÁLL MÓDUNKBAN visszatéríteni, de átruházható. 

 

       …………………………………………………… 

                            jelentkező aláírása 
 

Kérjük, hogy a jelen regisztrációs lapot szíveskedjék mielőbb (de legkésőbb 

november 1-ig) eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 
 

Postán: a Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 5421, Túrkeve Pf. 33. címre, vagy 

Faxon: az 56/361-505-ös számra, vagy 

E-mailen:  a orsi@nimfea.hu  címre 

Szükség esetén logisztikai jellegű kérdéseivel keresse Seres Orsolyát (56/361-505), szakmai,  vagy a 

programmal kapcsolatos kérdéseivel Sallai R. Benedeket (20/391-41-47). A regisztrációs lap szabadon 

másolható, sokszorosítható! 


