Magyar Állatorvosi Kamara
Baranya Megyei Szervezete
7623 Pécs, Megyeri u. 24. Tel.:72/520-572
e - mail: barkavet@gmail.com

M E G H Í V Ó
A MÁOK Baranya Megyei Szervezete 2019-ben immár 25. alkalommal megrendezi az

"Őszi Állatorvos Napok"-at.

A jubileumi évfordulóra való tekintettel idén a két napos rendezvény helyszínéül a
Dráva Hotel Thermal Resort **** -ot választottuk. (7815 Harkány,
http://dravahotel.hu/

Bartók

B.u.1.)

Időpont: 2019. október 04-05
A MÁOK Baranya Megyei Szervezet vezetőségének határozata értelmében a Baranya megyei
kamarai tagoknak a rendezvény ingyenes. Az ingyenes étkezéseket csak azok számára biztosítjuk
(rendeljük meg), akik 2019. szeptember 16-ig (hétfő) jelzik részvételi szándékukat a kamara e-mail
címére.
Más megyéhez tartozó Kollégáknak a részvételi díj: 25.000.-Ft (szállásigényüket önállóan intézzék)
Számlaszám:

Magyar Állatorvosi Kamara Baranya Megyei Szervezete :
11731001 – 20113788 - 00000000

Péntek este a konferenciát követően a villányi Sauska pincészetbe szerveztünk borkóstolót. Az új
helyszín miatt előzetesen le kell adnunk az étkezéseken részt vevők számát, ezért mindenkit
megkérünk, hogy szeptember 16-ig jelezzen vissza, hogy melyik étkezésen kíván részt venni. Az
ebédek is többfogásosak lesznek a péntek esti vacsora pedig svédasztalos, az étkezések ásványvizet
tartalmaznak, egyéb italokat mindenki saját maga fizeti.
A szálloda parkolóját használhatjuk, amelynek díja 700.-Ft/nap /gépkocsi, ezt is egyénenként a
recepción kell majd kifizetni.
Az új szabályok értelmében mindkét napra a kamarai pontokat csak úgy áll módunkban jóváírni, ha
mindkét napon megtörténik a regisztráció!!!!
A részvétel feltétele az előzetes jelentkezés. Kérjük ezért, hogy 2019. szeptember 16-ig jelezzék
péntek éjszakai szállásigényeiket és részvételi szándékukat a pénteki és szombati programokra
a barkavet@gmail.com e-mail címen.
A regisztráló e-mail tartalmazza a Kolléga nevét, pecsétszámát, telefonszámát és az
étkezéseken való részvételt:
péntek ebéd, vacsora, borkóstoló, szállás
szombat ebéd
A rendezvény kamarai pontértéke összesen 64 pont, kiemelt rendezvény!
(péntek:47 pont, szombat: 17 pont)
A továbbképzés részletes programját mellékelten küldjük.
További információ: Dr. Szebeni Zsolt elnök 30/96-94-201 vagy barkavet@gmail.com
Várjuk a jelentkezést!
A szervezők nevében üdvözlettel:
Pécs, 2019. 08. 26.

Dr. Szebeni Zsolt elnök

