
IX. Győri Zenei Nevelési Konferencia 

2017. május 11-14. 

JELENTKEZÉSI LAP 
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot pontosan és olvashatóan töltse ki! Nyomtassa ki, 

aztán küldje vissza levélben, vagy kitöltve mailben. 

Ajánlott szálláslehetőségek: 
Hotel Konferencia a helyszínen,  9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3. (96) 511 
450 
Hotel Klastrom kb. 120m távolságban,  9021 Győr, Zechmeister u. 1. (96) 516 910 

A Hotel Konferenciában az árak tartalmazzák a svédasztalos reggelit, az uszoda-, valamint 
a WiFi szabad használatát. A gépkocsival érkezők napi 1000Ft/szoba parkolási díjat 

Név:

Előző név:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Munkahely megnevezése:

Munkahely elérhetősége, tel/fax:

Munkahely címe:

Lakás címe:

Elérhetőség telefon/fax:

E-mail cím:

Számlázási név:

Számlázási cím:

A konferencia programjain való részvétel költsége brutto 5.000 Ft, amely nem foglalja 
magába a szállás és az étkezés költségét. A jelentkezés abban az esetben érvényes, ha 
ez a jelentkezési lap beérkezett a szabone.ildiko@mufegyor.hu mail címre, valamint 
megtörtént a befizetés/utalás a 11737007-16718380 számlaszámra.  
Megkönnyíti az adminisztrációt, ha a jelentkezés és a befizetés egyidejűleg történik.  

A konferenciával kapcsolatos egyéb információk a 
konferenciagyor@gmail.com –on kérhetőek.
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kötelesek még fizetni. A lehető leggyorsabban pontosítsák a foglalásokat, az érkezéseket, 
az árat a hotelekkel. Hivatkozzanak a konferencián való részvételre! 

  

A szállás és az étkezési költségeket mindenki saját maga intézi. A Hotel 
Konferencia és a Hotel Klastrom kedvezményes árat biztosít, de csak a Győri 
Zenei Nevelési konferencián résztvevőinek! Hivatkozzanak tehát a rendezvényre. 

A konferencia délelőtti közös programjain kívül a szakmai, érdeklődési 
területeknek megfelelően szekciók is működnek. Kérjük, jelölje meg, mely szekciót 
választja. Egyszerre csak egy választható!  

A jelentkezési lapokat 2017.április10-ig az alábbi címre kérjük feladni vagy e-
mailben elküldeni! Cím: Győri Művészeti és Fesztiválközpont, 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 20. vagy: szabone.ildiko@mufegyor.hu (+36-96 / 311-316, fax. +36-96 / 
320-289) 

A konferencia részvételi díját szintén 2017. február 1. – 2017. április 10-ig tudjuk 
fogadni a következő számlázási címen és számlaszámon:  

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 9022 Győr, Liszt F. u. 20. OTP 
11737007-16718380 

Szekció megnevezése

Óvoda □

Ált iskola alsó tagozat □

Általános iskola felső tagozat □
Középiskola □

Alapfokú művészetoktatás – zeneiskola □

Zenei szakgimnázium □

Egyházzenei szekció □
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A konferenciával kapcsolatos információk a konferenciagyor@gmail.com –on 
kérhetőek. 

A beérkezett utalások sorrendje alapján történnek meg a visszaigazolások, melyet 
a kapacitások lehetőségei miatt a századik résztvevő jelentkezése után lezárunk.  

Lemondási feltételek: 2017. április 30-ig történő lemondás esetén a befizetett díj 
60% - át térítjük vissza!
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