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MEGHÍVÓ
Tisztelt Kollegák!
Hagyományainknak megfelelően a Kamara és a hatósági állatorvosok közös továbbképző
rendezvényét ez évben november 9-10-én rendezzük Sopronban a Hotel Sziesztában (9400
Sopron, Lővér krt. 37.).
Az előadások november 9.-én (pénteken) reggel kezdődnek, és november 10.-én (szombaton) közös
ebéddel érnek véget.
A rendezvény részletes programját mellékeljük.
A továbbképző rendezvényre a járási főállatorvosi hivatalokban,
a Kamara irodájában 96/518-200 maok@kamaragyor.t-online.hu és a Gy-M-S M.-i
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályán
Süveg Katalinnál 96/795-099 suveg.katalin@gyor.gov.hu lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2018.
2018. november 5.-ig bezáróan
A résztvevők részére a pénteki napon ebédet és vacsorát, szombaton ebédet biztosítunk.
A jelentkezésnél kérjük ennek igényét pontosan jelezni, tekintettel arra, hogy a
megrendelt, de el nem fogyasztott ebédeket is ki kell fizetnünk.
Szállodai elhelyezés ára: kétágyas standard plusz szoba két fő részére: 7.700 Ft/fő/éj
kétágyas standard plusz szoba egy fő részére: 10.700 Ft/fő/éj
Az árak tartalmazzák a szállást, a svédasztalos reggelit, szállodai wellness használatot, az
ÁFÁ-t, és a belépőt a közeli Lővér uszodába.
de nem tartalmazzák a parkolási díjat, mely 700 Ft/személygépkocsi/éj, az idegenforgalmi adót,
melynek összege 450 Ft/fő/éj (18 éves kor felett fizetendő) és a fürdőköpenyt mely 1.200.- Ft/db
A kísérők részére (feleség, családtag) az ebéd és a vacsora díja 4.600 Ft/fő/étkezés (ital nélkül),
melyet a jelentkezéssel egyidejűleg kérünk jelezni és a regisztrációnál a helyszínen kérünk befizetni.

A nem Győr-Moson-Sopron Megyei tagok részére a részvételi díj 7.000.- Ft + az
étkezések 4.600 Ft/fő/étkezés (amennyiben kérnek).
Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezést követően a szállodai szobát megrendeljük, annak árát mindenkinek
saját magának kell távozáskor rendezni.
Mindenkit szeretettel várunk.
A rendezvényt a MÁOK a 85/TK/2018/MÁOK számon kiemelt rendezvénynek minősítette.
A megszerezhető pontok száma:

Dr. Szabó Tamás
elnök
Győr, 2018. 10. 02.

72 pont

(2 napos részvétel esetén)

Dr. Hercsel György
főosztályvezető megyei főállatorvos

