Első hírlevél: értesítés

2021. XXVII-XXVIII. FAVA konferencia

Tisztelt Kolléga!
A “Felszín Alatti Vizekért” Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatja Önt arról, hogy 2021-ban ismét meg kívánja
rendezni az
„Almássy Endre Konferencia a felszín alatti vizekről” c. szakmai találkozónkat
Várható időpont:
2021. szeptember 28-30.
Sajnálatos módon a 2020 évi az ” Almássy Endre Konferencia a felszín alatti vizekről” konferencia a járványügyi
helyzet miatt elmaradt. A “Felszín Alatti Vizekért” Alapítvány Kuratóriuma eltökélt abban, hogy a közel három
évtizedes szakmai hagyományokat folytatja. Ugyanakkor a kuratórium számára fontos a résztvevők biztonsága,
ezért arra az elhatározásra jutott, hogy a konferenciát 2021 évben ősszel tartja meg, remények szerint a járvány
kritikus időszaka után. A kuratórium nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az elmaradt találkozóra való tekintettel
három napra (pl. első nap délutántól harmadik nap délig) rendezi meg konferenciát.
A konferencia részleteiről márciusban dönt a kuratórium.
Ezt követően kerül meghirdetésre, hírlevélben és a honlapon egyaránt:
• a konferencia végleges időpontja,
• az előadások témája,
• a jelentkezés határideje,
• a regisztrációs díj,
• a szállodai szolgáltatások ára (szállás, étkezés),
• az esetleges tanulmányúti elképzelés stb.
• a konferencia helye változatlanul Siófok, Hotel Magisztern.

A konferencia újbóli, sikeres lebonyolítása, az Alapítvány fennmaradása érdekében köszönettel
fogadjuk a pénzbeli támogatásokat, amelyeket a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány 1010362304826931-00000009 számú számlára kérünk utalni.
Az Alapítványunk közhasznú szervezetként fogadja az SZJA 1%-os felajánlásokat. Bárki
rendelkezhet adójának 1%-ról a FAVA javára.
Adószám: 18603505-1-07 (nyilatkozat a www.fava.hu honlapon is megtalálható)
Az alapítvány továbbra is lehetőséget kíván biztosítani a résztvevő, mérnök kamarai tagok számára, hogy a
konferencia részükre szakmai továbbképzésnek számítson.
2021. évben a FAVA továbbra is támogatja az MHT BTSz és az MEMFK által indított poszter pályázatot,
melynek részletei a későbbiekben kerülnek kiírásra.
Áldott, Békés Karácsonyt, Boldog Új Évet és jó egészséget!
Székesfehérvár, 2020. december 10.
Szívélyes üdvözlettel:
Dr. Lénárt lászló
a Kuratórium elnöke

A jelen értesítés a www.fava.hu honlapunkon is megtalálható.

