JELENTKEZÉSI LAP
(Másolható)

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XV. Szimpóziuma
"Környezet és Egészség"
Baja, 2003. október 2-4.

Visszaküldendő: 2003. szeptember 20-ig
Czeglédi Anita
Baja Város Polgármesteri Hivatala
6500 Baja, Szentháromság tér 1. Fax: 79/425-841, 79/424-825

Név: 		_______________________________________________________________
Munkahely:	_______________________________________________________________
Helyi Egészséges Városok Programban betöltött szerepe:
	Koordinátor:	__		Irányító bizottsági tag:	__
	Egyéb:	_______________________________________________________________
Levelezési cím:	_______________________________________________________________
Telefon: _______________________________	Fax.: ______________________________
E-mail: _______________________________________________________________________

RÉSZVÉTELI DÍJ: 			5.000 Ft 
ÉTKEZÉS: ___ x 2.500 Ft/fő/étkezés =	________ Ft	- október 2.	vacsora		___
							- október 4. 	ebéd		___
Fizetendő összesen:			________ Ft

Számlaszám:	Baja Város Polgármesteri Hivatala 
		OTP Rt. Bajai Fiókja 11732033-15336244
Befizetés módja:	átutalás

Kérjük, hogy a közlemény rovatba szíveskedjen feltüntetni az átutaló várost és a résztvevő nevét. 
Költségviselő neve és címe (akinek a számlát kéri kiállítani és megküldeni): 

___________________________________________________________________________

Kérjük, jelölje meg, hogy a 2003. október 3-i polgármesteri fogadáson és a délutáni programokon részt kíván-e venni:	- polgármesteri fogadás (ebéd)	igen___	nem___
	- gemenci vacsora		igen___ 	nem___
	- borkóstolás			igen___ 	nem___


A fizetendő összeget a jelentkezés elküldésével egy időben átutaltam. A meghívóban szereplő lemondási feltételeket tudomásul vettem.



Dátum:	_______________________		            ____________________________________
									Aláírás



SZÁLLÁSFOGLALÁS

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XV. Szimpóziuma
"Környezet és Egészség"
Baja, 2003. október 2-4.

Visszaküldendő: 2003. szeptember 20-ig
Czeglédi Anita
Baja Város Polgármesteri Hivatala
6500 Baja, Szentháromság tér 1. Fax: 79/425-841, 79/424-825


Név: 		_______________________________________________________________
Munkahely:	_______________________________________________________________
Helyi Egészséges Városok Programban betöltött szerepe:
	Koordinátor:	__		Irányító bizottsági tag:	__
	Egyéb:	_______________________________________________________________
Levelezési cím:	_______________________________________________________________
Telefon: _______________________________	Fax.: ______________________________
E-mail: _______________________________________________________________________


Hotel Duna (Baja, Szentháromság tér 6., Tel.: 79/323-224, Fax: 79/324-844))

						október 1.	október 2.	október 3.
Egyágyas szoba		4.700. Ft/fő/éj		   		  		  
Kétágyas szoba egy főre	5.000. Ft/fő/éj		   		  		  
Kétágyas szoba két főre	5.900. Ft/2fő/éj		   		  		  
Lakosztály egy főre	7.900. Ft/fő/éj		   		  		  
Lakosztály két főre	8.900. Ft/2fő/éj		   		  		  

Kétágyas elhelyezés esetén a szobát _____________________________________________________________
_____________________________________________________-val/-vel kívánom megosztani.


Fizetés: A szálloda számlája alapján.
A számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


Dátum: _________________________			_____________________________

									aláírás

Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a Duna Hotelban már nem áll rendelkezésre szoba, a jelentkező Sugovica Hotelban kerül elhelyezésre, a meghívó szálláslehetőségekben című mellékletében jelzett árakon.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK



1.) DUNA SZÁLLODA** 
Baja, Szentháromság tér 6., Tel.: 79/323-224, Fax: 79/324-844

A város központjában, Európa egyik legszebb terén áll a volt Halasi-Fischer palotából újjáépített és modernizált Duna Szálloda. Öt lakosztály, kettő apartman konyhával, 43 fürdőszobás, tv-vel, hűtővel felszerelt szoba 110 vendég egyidejű kényelmes elhelyezését biztosítja. Welness-szolgáltatás áll a konferencia vendégeinek részére (a szobaárak tartalmazzák az élményfürdő és az infrakabin, gőzkabin használatát is).

Az árak az ÁFÁ-t és a reggelit (500 Ft/fő) tartalmazzák. Idegenforgalmi adó: 150 Ft/fő/éj

Egyágyas szoba		4.700. Ft/fő/éj		   
Kétágyas szoba egy főre	5.000. Ft/fő/éj		   
Kétágyas szoba két főre	5.900. Ft/2fő/éj		   
Lakosztály egy főre		7.900. Ft/fő/éj		   
Lakosztály két főre		8.900. Ft/2fő/éj	



2.) SUGOVICA HOTEL*** ÉS KEMPING 
Baja, Petőfi-sziget, Tel.: 79/321-755, Fax: 79/323-155

A csütörtöki vacsora helyszíne.
A Sugovica és a Ferenc-csatorna által körül ölelt Petőfi-szigeten, festői környezetben, pár száz méterre a város főterétől található a mintegy öt hektárnyi területen épült szálloda és kemping.
32 fürdőszobás, erkélyes szobában és két lakosztályban 87 vendég kényelmes elhelyezése biztosított. A szobákban telefon, rádió, tv, hűtőszekrény és minibár található. 
Sportolási és szórakozási lehetőséget a kétsávos automata tekepálya, teniszpálya nyújtja.

	2 ágyas elhelyezés (reggelivel)	8.900,-Ft/2 fő/éj
	2 ágyas szobában egyedül		6.700,-Ft/fő/éj
	Lakosztály (2 reggelivel)		13.900,-Ft/2 fő/éj
	Pótágy (reggelivel)			2.700,-Ft/fő/éj



