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legkés�bb február 26-ig pótolják liebepal@t-online.hu címre. 
 

Jelentkezési értesítési cím: 
 

Tóth Sándor 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.  
Telefon: 22/315-370, 22/ 514-009 

Fax: 22/ 313-275 
tothsandor@kdtvizig.hu 

 
 

A konferencia sikeres lebonyolítása, az Alapítvány fennmaradása érdekében 
továbbra is köszönettel fogadjuk a pénzbeli támogatásokat, amelyeket a 

 
 Felszín Alatti Vizekért Alapítvány 10103623-04826931-00000009  

 
számú számlára kérünk utalni. 

 
 

 
 

Székesfehérvár, 2010. február 11. 
 
 
    

Szívélyes üdvözlettel: 
 
       a FAVA Kuratórium megbízásából  
 
 
 

Tóth Sándor 
        a konferencia f�szervez�je 
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M E G H Í V Ó 
 
Tisztelt Kolléga! 
 
A „Felszín alatti vizekért” alapítványa nagy tisztelettel meghívja Önt a  

 
2010. március 24–25-én sorra kerül� 

„XVII. Konferencia a felszín alatti vizekr�l” 
 

cím� rendezvényre, mely ismét Siófokon a MAGISTERN HOTEL-ben kerül megrendezésre. 
 

Cím: 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72.  
Elérhet�sége: www.hotelmagistern.hu,  hmagistern@gmail.com 

Telefon: 84/519-606 Sz�ke Réka értékesítési asszisztens 
 

A konferencia szakmai programját mellékelem.  
  
A rendezvény étkezési költségei közül, a március 24-i vacsora árát az alapítvány fedezi, míg 
az ebédek és a szállás díját, amely a reggeli árát is tartalmazza, a résztvev�knek saját 
maguknak kell fizetniük. 
 
 
1. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve 2010. március 10.-ig szíveskedjék 
visszaküldeni e-mail-ben esetleg faxon a szervez�k részére. A konferenciára történ� 
jelentkezését akkor tudjuk regisztrálni, ha a szálloda üzemeltet�jének (KOWAX Kft., HOTEL 
MAGISTERN 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72.) a CIB Banknál vezetett 10700749-
04363309-51100005 sz. számlájára az étkezések és résztvev�k számának megfelel�en 
el�legként 2600 Ft/f�/étkezés megfizetésre kerül. Az átutaláson a „FAVA” megjegyzés 
mellett a résztvev� nevét, cégét is fel kell tüntetni az azonosíthatóság érdekében.  
 
Jelentkezési határid�: 2010. március 10. Az átutalási megbízásról e-mailben 
(tothsandor@kdtvizig.hu) vagy faxon (22/313-275) szíveskedjék igazolást küldeni a 
szervez�k részére a jelentkezési lappal együtt! 
A jelentkezést�l eltér� többlet étkezési igényét a helyszínen lehet kérni és fizetni. Az el�leg 
visszafizetésére nincs lehet�ség.  
 
 
2. A szállás költségét a helyszínen kell fizetni (készpénz vagy bankkártya) a konferencia 
els� napján: 

• kétszemélyes elhelyezés esetén                                           7300 + 370 IFA Ft/f�/éj   
• egyszemélyes elhelyezés esetén                                    9600 + 370 IFA Ft/f�/éj   

 
A jelentkezési lapot abban az esetben is kérem visszaküldeni (regisztrálási céllal), ha 
semmilyen szállodai szolgáltatást (ebéd, szállás) nem kíván igénybe venni, de a konferencián 
részt szeretne venni. Ebben az esetben az étkezésre és a szállásra vonatkozó részt kérjük 
áthúzni.  
Amennyiben a jelentkezés után jut tudomására, hogy a konferencián nem tud részt venni, úgy 
azt a szervez�kkel miel�bb szíveskedjék közölni. 
 
Felhívjuk az el�adók figyelmét, amennyiben a végleges anyagot még nem küldték el, azt  


