JELENTKEZÉSI LAP
26. Nemzetközi Origami Találkozó 2015. augusztus 6-9
Jelentkezési határidő: 2015. július 20.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltsék ki!
Név:………………………………………………………………..
Település:………………………………………………………….
Utca, házszám:……………………………………………………..
Irányítószám:……………………
Telefonszám:…………………………….Mobilszám:………………………………….
E-mail cím: ………………………………………………………………
Részvételi díjra vonatkozó információk:
Nem vagyok tagja a Magyar Origami Körnek
Magyar Origami Kör tagja vagyok
Most szeretnék belépni a Magyar Origami Körbe, és ezzel vállalom a
2015-re érvényes 4.500 Forintos tagdíj befizetését.
Az intézmény, melynek képviselőjeként részt veszek a találkozón, a
Kör tagja. (Intézményenként 1 fő veheti igénybe!) Az intézmény neve:
Napi jegyet kérek az alábbiak szerint (Kérem jelölje a napokat!):
□ péntek (08.07.)
□ szombat (08.08.)
□Vasárnap(08.09)

Szállást kérek a találkozó helyszínén az alábbiak szerint:
Csütörtök
(08.06.)
Péntek
(08.07.)
Szombat
(08.08.)
vasárnap
(08.09.)
Szeretnék egy szobába kerülni:

díjak
4800 Ft
3800 Ft

Összesen:

8300 Ft
3800 Ft
2000 Ft/nap

díjak
4000 Ft/fő/éj
4000 Ft/fő/éj
4000 Ft/fő/éj
4000 Ft/fő/éj

Összesen:

Étkezésre vonatkozó információk
A (húsos)
B (vegetáriánus)
Kérem jelölje X-el, hogy mely étkezéseket kéri!
Csütörtök korai vacsora (fakultatív program)
1000 Ft
Péntek reggeli
600 Ft
Péntek ebéd
1000 Ft
Péntek vacsora
1000 Ft
Szombat reggeli
600 Ft
Szombat ebéd
1300 Ft
Szombat vacsora
1000 Ft
Vasárnap reggeli
600 Ft
Vasárnap ebéd
1300 Ft
Aki nem szeretné a fenti étkezési lehetőséget igénybe venni, a környéken talál szombaton is
nyitva tartó élelmiszerboltot és kisebb éttermet.

Fakultatív program:
2015.08.06-án csütörtökön kora este kiállítás megnyitó a Lengyel Intézetben (akinek nincs
budapesti közlekedési bérlete, annak 4 db BKV vonaljegyre lesz szüksége)
részt veszek

nem veszek részt

A számla kiegyenlítésének módja
átutalás (A részvételi díjat, az igényelt szállás és étkezési díjjal együtt legkésőbb 2015 július
20-ig befizetem a Magyar Origami Kör számlájára: 11732002-20088002 (OTP)
helyszíni készpénzfizetés
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
Modell neve
Modell szerzője:
Modell nehézségi foka
Papírt kérem előkészíteni
Egyszínű papír
Két oldalán különböző színű papír
Papír mérete:
cm x cm
Fénymásoló minőség
Csomagoló papír minőség
Selyempapír minőség
Névjegykártya minőség
Kiállítási anyagot hozok a találkozóra

Papírt hozok magammal
színe
színe
Darab szám:

igen

nem

A találkozó helyszínén kevés kiállítási lehetőség lesz, ezért kérünk mindenkit, hogy főleg falra
rakható és/vagy max. 3-5 darab egyéb modellt hozzon bemutatni. A falra rakható modelleknél
arra is gondolni kell, hogy a falban nincsenek szögek, a felfüggesztést/rögzítést máshogy kell
megoldani (gyurmaragasztó, fonalas függesztés falból kiálló tárgyakra)
A jelentkezési lap elküldésével kijelentem, hogy a fent nevezett rendezvényen részt kívánok venni.

A jelentkezési lapot e-mail-en: mariann.villanyi@gmail.com címre.
postai úton a Magyar Origami Kör 1025 Budapest, Cseppkő u. 39. címre visszaküldhetik
További információ: mariann.villanyi@gmail.com +36-20-941-62-69

