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www.fava.hu

MEGHÍVÓ
A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány meghívja Önt és Kollégáit
a 2019. március 26-27-én megrendezésre kerülő
„Almássy Endre XXVI. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről”
című rendezvényére, mely ismét Siófokon a HOTEL MAGISTERN szállodában kerül
megrendezésre.
Cím: 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72.
Elérhetősége: www.hotelmagistern.hu, hmagistern@gmail.com
Telefon: 84/519-606 Szőke Réka értékesítési asszisztens
A konferencia szakmai programja a FAVA honlapján rövidesen elérhető lesz.
Jelentkezési határidő: 2019. március 8.
A részvétel feltételei:
1. A csatolt jelentkezési lapot kitöltve fava@kdtvizig.hu címre kell küldeni.
2. Ezzel egy időben a regisztrációs 5000 Ft díjat a FAV Alapítvány
10103623-04826931-00000009 számlájára kell utalni.
A regisztrációs díj befizetéséről a helyszínen az Alapítvány számlát ad!
A résztvevők szállás és étkezési költségeit a helyszínen kell fizetni (készpénz/bankkártya) a
konferencia első napján:
Egy étkezés ára egységesen
3 400,- Ft/fő/alkalom
Szoba árak:
kétszemélyes elhelyezés esetén
8 100,- + IFA Ft/fő/éj
egyszemélyes elhelyezés esetén
10 700,- + IFA Ft/fő/éj
A szállodában az egyágyas szobák korlátozott számban állnak rendelkezésünkre. Az
IFA összege 400,- Ft/fő/éj.
A választott szolgáltatásokat és az egyedi igényeket a jelentkezési lapon kérjük
megjelölni.
A hotel üzemeltetője a KOWAX Kft., 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72.
A jelentkezési lapot akkor is kérjük visszaküldeni (regisztrálási céllal), ha semmilyen
szállodai szolgáltatást (ebéd, szállás) nem kíván igénybe venni, de a konferencián részt kíván
venni. Ebben az esetben az étkezésre és a szállásra vonatkozó részt kérjük áthúzni.
A jelentkezési lap megküldése és a regisztrációs díj befizetése után, amennyiben a
konferencián nem tud részt venni, az Alapítványnak nem áll módjában a regisztrációs díj
visszafizetése.
KAMARAI TOVÁBBKÉPZÉS!
Az alapítvány lehetőséget biztosít a résztvevő mérnök kamarai tagok számára, hogy a
konferencia részükre szakmai továbbképzésnek számítson. Ehhez az érintett kamarai tagoknak
a jelentkezési lapon a kamarai azonosítójukat meg kell adniuk. A szervezők a kamara felé
továbbítják a jelenléti ívet, amely tartalmazza a résztvevő kamarai tagok nevét, kamarai számát

2019. FAVA Konferencia

és aláírását. A továbbképzésről szóló igazolást sem a rendezők sem pedig a kamara nem bocsát
ki, de nem is szükséges, mivel a továbbképzést a kamara a továbbiakban nyilvántartja.
Amennyiben az érintett kamarai tag ellenőrizni szeretné, hogy hogyan áll saját maga a
továbbképzések végzésével, illetve bizonytalan lenne azok regisztrálásával, akkor a saját magára
vonatkozó adatok ellenőrzésére mindig adott a lehetőség a kamara e-Mérnök rendszerén belül.
A továbbképzésekről szóló általános, kamarai tájékoztatót mellékeljük és a FAVA honlapon is
megjelenítjük.

A jelentkezéssel kapcsolatos további információt
Bene Andrea és Molnár Rita a 22/315-370-es telefonszámon tud adni.
Jelentkezési, értesítési cím:
e-mail: fava@kdtvizig.hu, (Telefon: 22/315-370, Fax: 22/ 313-275)
Az alapítvány támogatásának lehetősége:

Az Alapítványunk közhasznú szervezetként fogadja az SZJA 1%-os
felajánlásokat. Bárki rendelkezhet adójának 1%-ról a FAVA javára.
Adószám: 18603505-1-07
A rendelkező nyilatkozat a www.fava.hu honlapon is megtalálható
Minden felajánlást szívesen fogad és megköszön az Alapítvány!
Poszter szekció!
A konferencia részletes előadás programja kialakult, további előadásokat a kuratórium nem
tud fogadni. Azonban, ha valakinek a megadott témákban van közölni való szakmai gondolata
a FAVA közönsége felé, akkor azt poszter formájában is kifejezheti. A poszterek rendezvény
alatti kiállításáról, illetve a honlapon történő megjelenéséről a kuratórium gondoskodik.
Kérjük, hogy aki ezt a formát választja 2019. március 8-ig küldje meg a fava@kdtvizig.hu
címre.
Az Alapítvánnyal és a rendezvénnyel kapcsolatos információkat a www.fava.hu honlapon
találhatja meg. A tájékoztatók és jelentkezési lap, valamint a rendezvény részletes programja
is innen tölthető le.
Székesfehérvár, 2019. február 19.
Szívélyes üdvözlettel:
a FAVA Kuratórium megbízásából
Tóth Sándor s.k.
a konferencia főszervezője

2019. FAVA Konferencia

