Jelentkezés
Regisztrációs adatok:
* Név:
* Beosztás, foglalkozás:
* Település:
* Hivatal, cég neve:
* Levelezési cím:
Építészek esetében kamarai névjegyzék szám:
Területi Építész Kamara, amelyhez tartozik:
* Telefonszám:
* E-mail:
Költségviselő:
* Számlázási név, cím:
* Számlaszám:
* Adószám:
Egyéb információk:
Gépkocsival érkezik:
Nyugdíjas kedvezményre jogosult:
Hol volt főépítész és mikor ment nyugdíjba?
OFK egyesületi tag kedvezményre jogosult:
(Egyesületi tag az, aki 2014 júniusa óta jelentkezett és felvételt nyert az egyesületbe.)
Kérek igazoló dokumentumot szakmai továbbképzésről:
Továbbképzési pont értéke: 1. nap 1 pont; 2. nap 2 pont; 3. nap 2 pont

Programok:
A csomagok közül egy aláhúzással kötelezően választandó
I. Alapcsomag
25.000 Ft
OFK egyesületi tag: 20.000 Ft
Nyugdíjas: 14.000 Ft
Tartalmazza:
1. nap: Ebéd, Buszkirándulás, Vacsora, Ingyenes parkolás
2. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd, Polgármesteri fogadás vacsorával, Ingyenes parkolás
3. nap: Kávé, ásványvíz, ebéd, Ingyenes parkolás
II. Szakmai nap csomag
13.000 Ft
OFK egyesületi tag: 11.400 Ft
Nyugdíjas: 6.500Ft
Tartalmazza:
2. nap:Kávé, ásványvíz, ebéd, Polgármesteri fogadás vacsorával, Ingyenes parkolás
III. Szakmai nap + augusztus 26 csomag
16.800 Ft
OFK egyesületi tag: 13.500 Ft
Nyugdíjas: 8.400Ft
Tartalmazza:
2. nap:Kávé, ásványvíz, ebéd, Polgármesteri fogadás vacsorával, Ingyenes parkolás
3. nap:Kávé, ásványvíz, ebéd, Ingyenes parkolás
Az alábbi szekcióülések közül kérem aláhúzással válasszon!
1. szekció
Főépítészek gyakorlati megoldásai a jelen helyzetben
Zsigmond László, Veresegyház főépítésze
2. szekció
A települések arányos növekedése
Magyar Urbanisztikai Társaság
3. szekció
Kecskemét kívül, belül: tanyák és szecesszió
Farkas Gábor DLA építész, Cegléd, Dabas, Újhartyán főépítésze
Augusztus 26-án a kérdések-válaszok, beszélgetés program alkalmával szeretnénk megvitatni azokat
a kérdéseket, amelyek a főépítészi munka során fogalmazódtak meg az új jogszabályokkal
kapcsolatban. Kérem, írja ide tömören, amit szeretne megkérdezni!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szállás:
Az árak tájékoztató jellegűek!
Az alábbi napokra kérek szállást:
Augusztus 24. éjszaka:
Augusztus 25. éjszaka:
Augusztus 26. éjszaka:
Aranyhomok Business City Wellness Hotel
H-6000 Kecskemét Kossuth tér 3.
Telefon: +36 76 503-742; mobil: +36 30 9832-079
Fax: +36 76 503-743
sales@hotelaranyhomok.hu
www.hotelaranyhomok.hu
Superior szobatípus:
1 fő részére: 15.500 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 20.350 Ft / szoba / éj
Standard szobatípus:
1 fő részére: 15.500 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 20.350 Ft / szoba / éj
City szobatípus:
1 fő részére: 19.900 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 22.700 Ft / szoba / éj
Business szobatípus:
1 fő részére: 20.500 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 23.500 Ft / szoba / éj
Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont
T +36 76 888 530
F +36 76 888 501
www.fourpointskecskemet.hu
Classic szoba 2 főre: 23 300 Ft / éjszaka
Classic szoba 1 főre: 18 500 Ft / éjszaka
Szobaár tartalma: Svédasztalos büféreggeli (6:30h és 10:00h között), ásványvíz bekészítés a
szobában, ingyenes WIFI a szálloda egész területén, wellness használat a nyitva tartási időben
(úszómedence, jacuzzi, finn, bio és infra szauna, merülő medence, gőz, pihenő), fitness terem
24 órás használata, a törvényes áfa. A kiajánlott árak tartalmazzák a törvényes áfát és ételital esetén a 8% szervízdíjat. Nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértéke
2016. január 1-jétől 400 Ft/ fő/ éjszaka. Bejelentkezés, kijelentkezés, szállodai információk:
Check-in az érkezés napján 15:00 órától Check-out a távozás napján 10:00 óráig.

Hotel Három Gúnár és Rendezvényház
6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Telefon: 0676/ 483-611
E-mail: info@haromgunar.hu
Web: www.hotelharomgunar.hu
Standard szoba:
1 fő részére: 13.000 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 14.620 Ft / szoba / éj
Classic szoba:
1 fő részére: 15.900 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 17.510 Ft / szoba / éj
Prémium szoba:
1 fő részére: 19.130 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 20.740 Ft / szoba / éj
Az ár tartalmazza a büféreggelit, a törvényes ÁFA-t és a wellness sziget alapszolgáltatásainak
igénybevételét (jacuzzi, szauna, infraszauna, gőzkabin). Fürdőköpeny igény szerint.
Hotel UNO***
H-6000 Kecskemét, Beniczky Ferenc u. 4.
Tel./fax: + 36 76/ 476-697
www.hoteluno.hu
Standard szoba:
1 fő részére: 13.000 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 14.620 Ft / szoba / éj
Classic szoba:
1 fő részére: 15.900 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 17.510 Ft / szoba / éj
Prémium szoba:
1 fő részére: 19.130 Ft / szoba / éj
2 fő részére: 20.740 Ft / szoba / éj
Az ár tartalmazza a büféreggelit, a törvényes ÁFA-t és a wellness sziget alapszolgáltatásainak
igénybevételét (jacuzzi, szauna, infraszauna, gőzkabin). Fürdőköpeny igény szerint.
Pálma Hotel Kecskemét **
6000 Kecskemét, Arany János u. 3.
1 fő részére: 6500 Ft / szoba / éj (reggelivel)
2 fő részére: 10000 Ft / szoba / éj (reggelivel)
Kecskeméti Főiskola Lővei Klára Kollégium
6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Telefon: +36 (76) 486-977, +36 (20) 250-3460
Fax +36 (76) 480-767
1 fő részére: 3500 Ft / éj
2 fő részére: 7000 Ft / éj

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium
6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Telefon: +36 (76) 486-977, +36 (20) 250-3460
Fax +36 (76) 480-767
Árak: (4 ágyas szobák)
1 fő részére: 2500 Ft / éj
2 fő részére: 5000 Ft / éj
Csomagár: 6500 Ft
Amennyiben olyan szállást jelölt meg, ahol többedmagával kíván egy szobában megszállni, úgy itt
megadhatja a választott szabatárs(ak)at:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Megjegyzés, rövid üzenet a szervezőknek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

