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Regisztráció , részvétel a „Növényfa jok  és társulások  érdekében végzett 
természetvédelmi beavatkozások  Magyarországon” 

szemináriumra 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2006. november 242526án természetvédelmi 
szemináriumot szervez Túrkevén, a Fekete István Központban. Sajnos a szeminárium 
költségtérítéses, jelentkezni a jelen regisztrációs lap kitöltésével lehet. 
B vebb információk, a részletes program, a regisztráltak listája a www.nimfea.hu címen. 

Regisztráció a részvételre 
(Sajnos a rendezvényre nem sikerült támogatót szereznünk így a regisztrációs díj a részvétel feltétele.) 
A regisztrációs díjban benne van a szombati ebéd, és a kávészünetek. 

Kívánt részt kérjük megjelölni (kérjük, csak az egyiket jelölje meg): 
Magánszemélyek (3.500 Ft./fő) q 
Intézmények, jogi személyek (5.000 Ft./fő) q 
Támogatói részvétel (12.000 Ft./fő) q 
A részvételi díj befizetése sárga utalványcsekken, átutalásos számlán, és piros postai csekken történhet. Sajnos 
technikai okok miatt készpénzes fizetésre nincs mód. Nem szükséges külön kérni, az intézményi regisztrációt és a 
támogatói részvételt igényl k automatikusan kapnak készpénzfizetési – illetve átutalásos számlát.) 

Fizetés módja 
Kívánt részt kérjük megjelölni (kérjük, csak az egyiket jelölje meg, számlát csak intézményi 
befizetésnél á ll módunkban k iá llítani): 
Magányszemélyeknek: Postai küldeményként – piros csekk q 
Intézményeknek: Postai átutalás – sárga csekk q 
Intézményeknek: Átutalással q 

Szállás: 
Kívánt részt kérjük megjelölni: 

igen nem 
24én este q q 
25én este q q 
Kérjük, csak az egyiket jelölje meg: 
Apartman (6 fős kisházak, 2x2 fős szobával, + 2 ágyas előtérrel) (3000 Ft/éj/fő, 
reggelivel): 

q 

Hálózsákos szállás, zuhanyzási lehetőséggel (1500 Ft/éj/fő, reggelivel): q 
Egyéb kérés (kivel, hogyan – kérjük realitás talaján kéréseiket kifejezni): 

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



Étkezés 
Kívánt részt kérjük megjelölni: 

igen nem 
24én vacsora – 1500 Ft./fő q q 
25én vacsora – 1500 ft/fő q q 
26án bográcsos ebéd – 600 Ft q q 
Úticsomag – csak 26án van rá lehet ség, aki hamarabb 
elutazik, kérjük, ne válassza! – 500 Ft 

q q 

Vegetáriánus – e? q q 

Kirándulás 

24én pénteken 12 30 – 14 45 között megfelel  jelentkezés esetén kirándulás Pásztó – 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., email): 

Képviselt intézmény: 
(számla esetén, pontos 
számla és postázási cím) 

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

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

…………………………………………………… 
jelentkez  aláírása 

Kérjük, hogy a jelen regisztrációs lapot legyen szíves miel bb (de legkésőbb 
november 17ig) eljuttatni valamelyik alábbi módon: 

Postán: a Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 5421, Túrkeve Pf. 33. címre, vagy 
Faxon: az 56/361505ös számra, vagy 
Emailen: a zsuzsa@nimfea.hu és az akos@nimfea.hu címekre 

Szükség esetén logisztikai jellegű kérdéseivel keresse Székely Zsuzsát (30/5355998), vagy szakmai, 
programmal kapcsolatos kérdéseivel Monoki Ákost (70/2707157). 

A regisztrációs lap szabadon másolható, sokszorosítható !
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