ANMELDEFORMULAR / JELENTKEZÉSI LAP
Studienreise zum Thema „Naturschutz, Nachhaltigkeit und Tourismus” im Rahmen
des Projekts ConnReg AT-HU 6.-8. Juni 2018 in die Grenzregion Österreich-TschechienDeutschland/ a ConnReg AT-HU projekt keretében megrendezett tanulmányútra (2018
június 6-8), melynek témája: „Természetvédelem, fenntarthatóság és turizmus“.
ANMELDESCHLUSS: 1 Juni 2018 / JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. június 1.
Bitte ankreuzen / Kérjük x-elje be!:

O Ich melde mich verbindlich für die o.g. Studienreise an. Bei einer Absage nach dem 4. Juni 2018
werden die Stornogebühren für die Nächtigungskosten von mir getragen oder ich sorge für eine/n
Ersatzteilnehmer/in. /
Ezúton jelentkezem a fent nevezett tanulmányútra. A jelentkezéssel kötelezem magam arra, hogy
2018. június 4-ét követő lemondásom esetén a szállásra vonatkozóan a visszamondáshoz
kapcsolódó költséget megfizetem, vagy magam helyett másik résztvevőről gondoskodom.

O Ich bitte um vegetarische Verpflegung./Vegetáriánus ellátást szeretnék kérni.
O Ich steige in den Bus in Sopron Bahnhof ein/Sopronban szállok fel a buszra.
O Ich steige in den Bus in Katzelsdorf ein./Katzelsdorfban szállok fel a buszra.
Kontaktdaten / Elérhetőségek:
Titel, Vorname, Name / Teljes
név:________________________________________________________
Name der Institution / A képviselt szervezet neve:
___________________________________________
Adresse (Straße, PLZ, Stadt/Gemeinde) / Cím (Irányítószám, település, utca, házszám)
__________________________________________________________________________
Mobil:_____________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________
E-Mail:____________________________________________________________________

Bitte um Zusendung des Anmeldeformulars bis spätestens 1 Juni 2018 per E-Mail an
annemarie.trojer@noeregional.at
oder per Fax an 0043 2622 271 56 99 und/oder
dietmar.baurecht@rmb.co.at und/oder katalin.nemeth@westpannon.hu /
Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2018. június 1-ig juttassa el e-mailben vagy faxon a következő
elérhetőségek egyikére: annemarie.trojer@noeregional.at ; fax: 0043 2622 271 56 99, vagy
dietmar.baurecht@rmb.co.at vagy katalin.nemeth@westpannon.hu e-mail címre!

Mit meiner Unterschrift erkläre ich weiters, dass ich über eine eigene Reiseversicherung verfüge.
Andernfalls reise ich auf meine eigene Haftung. Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. übernimmt keine
Haftung für allfällige entstehende Schäden (Krankheit, Unfall, o.ä.)/Aláírásommal nyilatkozom
továbbá, hogy jelen tanulmányút idejére az utasbiztosítás megkötéséről gondoskodom. Amennyiben
nem rendelkezem érvényes utasbiztosítással, úgy saját felelősségemre vállalom az utazást, bárminemű
biztosítási (betegség, baleset vagy egyéb) káresemény bekövetkezése esetén a Nyugat-Pannon
Nonprofit Kft.-t semminemű felelősség nem terheli."

Datum/Dátum

Unterschrift/Aláírás

