
JELENTKEZÉSI LAP 

A XX. Nemzetközi Origami Találkozóra  

 

Helyszín: MPTA Kollégium 
1121 Budapest Eötvös út 35. 

Időpont: 2009. 07. 31.- 08. 2. 

Jelentkezési határidő: 2009. június 30. 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltsék ki! 

 Név:……………………………………………………………….. 

Település:…………………………………………………………. 

Utca, házszám:…………………………………………………….. 

Irányítószám:…………………… 

Telefonszám:…………………………….Mobilszám:…………………………………. 

E-mail cím: ……………………………………………………………… 

 

Magyar Origami Kör tagja vagyok.  

Az intézmény, melynek képviselőjeként részt veszek a találkozón, a Kör tagja: 

        ( Egy intézmény részéről egy fő vehet részt kedvezményesen.) 

…………………………………………………………………………………………… 

Most szeretnék belépni a Magyar Origami Körbe, és ezzel vállalom a 2009-ra érvényes 
4.200 Forintos tagdíj befizetését.  

Nem vagyok tagja a Magyar Origami Körnek.  



Részvételi díjra vonatkozó információk:  

Az idei MOK tagdíjat április 30. után fizetőknek és külsős érdeklődőknek          4.500 Ft                          

A Magyar Origami Kör idei tagdíjának április 30.-ig történt befizetése esetén:   3.500 Ft 

Napijegy                                                                                                                        2.000 Ft 

        □péntek (07.31.)            □ szombat (08.01.)                   □Vasárnap (08.02) 

Szállásra vonatkozó információk 

□ Szállást kérek az alábbiak szerint.                     □ Nem kérek szállást. 

□  Kollégiumi kétágyas fürdőszobás szoba a találkozó helyszínén  4.300 Ft /fő/éj 
reggelivel ( Az ágyak száma véges, ezért kérünk minél korábbi  jelentkezést!!!!) 

□ Csütörtök (07.30.)   □ Péntek  (07.31.)    □ Szombat(08.01.)    □ vasárnap(08.02.) 

A kollégiumban csak ezeken a napokon lehet megszállni, aki tovább szeretne maradni, annak 
a Hortel Agrót javasoljuk. 

egy- ill. kétágyas fürdőszobás/zuhanyzós szoba a 3 csillagos Hotel Agróban, a helyszíntől 
10 percnyire, reggelivel, uszoda- és szauna használattal  
 
□  - szoba 1 személyre                 10 000 Ft (Áfával) + 300 Ft/fő/nap idegenforgalmi adó 
□  - szoba 2 személyre (2 ágyas) 12 000 Ft (Áfával) + 300 Ft/fő/nap idegenforgalmi adó 
 

   □Szerda (07.29.)     □ Csütörtök(07.30.)      □ Péntek (07.31.)      □ Szombat( 08.01.) 

 □ vasárnap (08.02.)   □ hétfő (08.03.)   □  kedd (08.04.)  □ szerda (08.05.)  □csütörtök(08.06.) 

□ Mindegy kivel kerülök egy szobába      □ Akivel/akikkel  szeretnék egy szobába kerülni:  

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

Étkezésre vonatkozó információk 

□ étkezést nem kérek                     □ étkezést kérek az alábbiak szerint a kollégiumban 

Szombat ebéd (1000 Ft)       □A (húsos)                 □ B ( vegetáriánus) 

Vasárnap ebéd (1000 Ft)       □A (húsos)                 □ B (vegetáriánus) 

Aki nem szeretné a fenti étkezési lehetőséget igénybe venni, a környéken talál a hétvégén 
is nyitva tartó élelmiszerboltot és kisebb éttermet. A helyszínen kisebb büfé is lesz. 

 



A számla kiegyenlítésének módja   

□ átutalás (A részvételi díjat, az igényelt szállás és étkezési díjjal együtt legkésőbb 2009.  
július 15.-ig befizetem a Magyar Origami Kör számlájára: 11732002-20088002  (OTP) 

□ Csekket kérek a fent megadott címre. 

□ Készpénzfizetés a helyszíni regisztrációkor  

□ Számlát kérek az alábbi névre és címre kiállítva (Fontos! Számlát csak annak a nevére 
tudunk kiállítani, aki az átutaláskor ill. csekkbefizetéskor feladóként fel lett tüntetve. A 
számlát a találkozón lehet majd átvenni. A találkozón történő készpénzfizetés esetén a 
kért címre állítjuk ki a készpénzfizetési számlát) 

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

Egyéb közlemény: 

nem szeretnék tanítani                          szeretnék tanítani 

A tanítani kívánt modell(ek) 

megnevezése:………………………………………………………………………………… 

szerzője:……………………………………………………………………………………….. 

nehézségi foka:……………………………………………………………………………….. 

anyag- és eszközigénye:…………………………………………………………………….. 

□ anyagot viszek                                           □ anyagot a helyszínen kérek előkészítve  

A találkozó helyszínén nagyon  kevés kiállítási lehetőség lesz, ezért kérünk mindenkit, 
hogy max. 3-5 darab modellt hozzon bemutatni, melyek az elmúlt évben készültek. 

Az alábbi kiállítási anyagot hozom a találkozóra  

……………………………………………………………………………………………… 

A jelentkezési lap elküldésével kijelentem, hogy a fent nevezett rendezvényen részt kívánok 
venni. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés egyben díjfizetési kötelezettséget is jelent. 

További információ: mariann.villanyi@budavital.hu, +36-20-941-62-69 

mailto:mariann.villanyi@budavital.hu

