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Kedves Kollégák!
Újra Balatonszemes!!!!!
A Pest Megyei Népművelők Egyesülete 2019-ben is megszervezi őszi szakmai
találkozóját. Úgy gondoltuk, hogy bár a régi helyszín már nem áll rendelkezésünkre,
de Balatonszemes még igen, így visszamegyünk oda.
Két napra tervezzük a szakmai találkozót, kedd ebédtől csütörtök reggeliig.
A TANÁCSKOZÁS IDŐPONTJA: 2019. NOVEMBER 5 - 7. (KEDD - CSÜTÖRTÖK)
Helyszín: Szindbád Hotel, 8636 BALATOMSZEMES, Árnyas fasor 1.
Szállás és étkezések helyszíne: Szindbád Hotel, két- és többágyas szobákban.
Egyedi igények alapján egyágyas elhelyezés is lehetségel, felárral.

JELENTKEZÉS BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2019. OKTÓBER 28. (HÉTFŐ)
A jelentkezéseket az online űrlapon keresztül lehet leadni, amiről 2 munkanapon
belül visszaigazolást küldünk. Aki nem kap visszajelzést, az jelentkezzen, hogy
biztosan rajta legyen a listán. Határidő után érkező jelentkezést nem tudunk
elfogadni! Az űrlapon tüntessétek fel az aktuális e-mail címeket a további jó
kapcsolattartás miatt.
A jelentkezéseket a következő űrlapon keresztül kérjük megküldeni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenYx8VPhh4eRILsAK_Lck9ofT_ozou3MyUlNJOej0NB8BDQ/viewform?usp=pp_url
A tanácskozás programtervét mellékeljük, ami az űrlappal együtt elérhető a
Kossuth Művelődési Központ honlapjáról (www.kmkdabas.hu), illetve a PMNE
Facebook oldaláról, de mindenki szabadon terjesztheti, továbbküldheti. Az egyes
programok időpontja, sorrendje változhat.
A tanácskozás részvételi díjai
Teljes programon való részvétel, teljes ellátással:
PMNE egyesületi tagoknak
két- vagy többágyas elhelyezés esetén
egyágyas elhelyezéssel
PMNE egyesületi tagsággal nem rendelkezőknek
két- vagy többágyas elhelyezés esetén
egyágyas elhelyezéssel
Részprogramon való részvétel esetén:
Kedd egész nap ellátás nélkül
Kedd egész nap ebéddel
Kedd egész nap ebéddel, vacsorával, szállás nélkül
Kedd egész nap szerda reggelig, szállással
Szerda egész nap ellátás nélkül
Szerda egész nap ebéddel
Szerda egész nap ebéddel, vacsorával, szállás nélkül
Szerda egész nap csütörtök reggelig, szállással
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28.000 Ft
33.000 Ft
30.000 Ft
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A nyugalmazott kollégák és a PMNE örökös tagok költségeihez az elnökség
döntése alapján, az NKA támogatás terhére hozzájárulunk, így tőlük 20.000 Ft
térítési díjat kérünk.
Ha egy-egy nagyobb intézmény át tudja vállalni (szükség esetén) a részvételi
költségüket, annak tudnánk örülni. (Ezt kérjük feltüntetni a jelentkezési űrlap
„Megjegyzés” rovatában.)
A tagsági díj befizetésére a helyszínen van lehetőség.
A térítési díj készpénzzel a helyszínen fizetendő, számla ellenében. Átutalással
történő fizetés esetében feltétel, hogy az átutalás igazolását a tanácskozásra
magával hozza a résztvevő. Vagy az igazolást megküldhetik a
szervezes@kmkdabas.hu e-mail címre, mely alapján kiállítjuk a számlát.
Az átutalás számlaszáma:
Pest Megyei Népművelők Egyesülete, Dabas: 11742032-20091808
Aki nem a teljes programon vesz részt, annak a fenti térítési összegből
kedvezményt nem áll módunkban adni. Az árakból is látszik, hogy azt szeretnénk,
ha a közösségépítésben, az együtt gondolkodásban mindenki részt venne.
A jelzett részvételi díj természetesen nem fedezi a bekerülési költségeket. A szakmai
program megvalósításához pályázati támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális
Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumától és a költségekhez hozzájárul a Pest
Megyei Népművelők Egyesülete is.
A részletes programban jelzett welness használatok valamennyi résztvevő
rendelkezésére állnak: 15 méteres úszómedence, meleg vizes ülőmedence, 2 db
jakuzzi, finn szauna, merülő medence, sókamra, aromakabin.
Aki ezen felül még más lehetőséget is szeretne kihasználni, azok a következő térítési
díjjal vehetők igénybe: infra kabin (500 Ft/fő/30 perc), masszás (3.200
Ft/alkalomtól), wellness hosszabítás (a programban jelzett időn túl, előzetes
egyeztetést követően, 15.000 Ft/óra).
A játékteremben rendelkezésre álló eszközök: kétpályás automatizált bowling
pálya (3.500 Ft/pálya/óra), csocsó (300 Ft/zseton), billiárd (1.000 Ft/óra), tájfun
asztal (300 ft/óra).
A novemberi balatzonszemesi találkozás reményében
üdvözlettel:
Dabas, 2019. október 16.
Tapodi Katalin sk.
Pest Megyei Népművelők Egyesületének elnöke
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