
XI. Civil Fórum 2010 – Ahol a civilek összefognak 
CIVIL SZEREPEK ÉS PARTNERSÉGEK 

Marosvásárhely, Kultúrpalota, Enescu utca 2. sz., 
2010. október 15–16. 

 
 

JELENTKEZÉSI ŰRLAP 
Beküldési határidő: 2010. október 10. 

 
Név:        Tisztség:   __________ 

Szervezet:            ____ 

Cím (irányítószám, helységnév magyarul és románul, utca, szám):  

 ____________________________________________________________ ____ 

          __________ 

Telefon:                                              Fax:                                                                                        

Maroktelefon:                                             E-mail:                                  

Érkezés időpontja és módja:         ____ 

 

♦ A KÖVETKEZŐ SZAKMAI SZEKCIÓBAN, TEMATIKUS TANÁCSKOZÁSON SZERETNÉK RÉSZT 

VENNI: 
• Szakmai szekciók:  

 Ifjúsági     Szociális   
 

 Környezetvédelem  Művelődés   Oktatási  
 

♦ KIÁLLÍTÁS 
A bemutatkozás, illetve a kapcsolatteremtés elősegítése érdekében arra kérjük a részvevőket, 

hozzanak bemutatkozó anyagokat és kiadványokat, vagy bármi mást, amivel ismertethetik és 
népszerűsíthetik szervezetüket.  

 Kérjük, jelezze, ha kiállítási lehetőséget igényel! 
 
♦ JELENTKEZÉSI DÍJ: 10 LEJ  
 
Jelölje meg X-szel az alábbiakban a szállással és étkezéssel kapcsolatos igényeit. 
 
♦ SZÁLLÁS  

csütörtök, október 14/15.   igen  nem  
péntek, október 15/16.  igen  nem  
 

♦ ÉTKEZÉS (reggeli 6 lej, ebéd 11 lej, vacsora 8 lej) 
csütörtök, október 14/15. reggeli   ebéd   vacsora    
péntek, október 15/16. reggeli   ebéd   vacsora      
szombat, október 16/17. reggeli   ebéd   vacsora    
Kérjük, jelezze, ha vegetáriánus ételeket igényel!  

 
Az árakat és a különböző szálláslehetőségeket a következő oldalon találják.  
A szállás és étkezés költségeit a jelentkezési díjjal együtt a helyszínen kell befizetni készpénzben. 
Köszönjük! 



 
 
 
Szállás-lehetőségek 
Kérjük, jelezzék aláhúzással a választott szállást! 
 
Maros Megyei Tanfelügyelőség 
Cím: Victor Babeș utca, 11 sz. 
 
Komfort: 

• 4 ágyas szobák 
• diákszállásokat jellemző közös fürdőszoba a folyosó két végén, külön a férfi és a női 
• parkolási lehetőség 

Árak: 
• 25 lej/személy/éjszaka 

 
Vila Chesa Koronka  
Cím: Koronka (Corunca) falu, 2A sz. (a konferencia helyszínétől autóval 10 percre) 
Honlap: http://www.chesa-turism.eu/
 
Komfort: 

• 15 kétágyágyas szoba 
• Mindegyik szobának van saját fürdőszobája, padlófűtés, internet, hűtőszekrény 

Árak: 
• 40 lej/személy/éjszaka  

 
Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum – csak péntektől  
Cím: Papiului utca, 37 sz.  
Honlap: http://www.pedagogicmures.ro/contact/ 
 
Komfort: 

• 14 darab, 8 személyes szoba, jelentkezők függvényében lehetőség van 2-3-an elfoglalni a szobákat. 
• diákszállásokat jellemző közös fürdőszoba a folyosó két végén, külön a férfi és a női  
• parkolási lehetőség 

Árak: 
• 20 lej /személy/éjszaka 

 
Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ 
Cím: Pădurii (Erdő) utca, 7B sz. – a központban 
Honlap: http://www.bodpeter.ro/
 
Komfort: 

• 2 és 3 személyes szobák 
• Minden szobához külön fürdőszoba tartozik 
• Parkolási lehetőség 

Árak: 
• 40 lej/személy/éjszaka 

 
 
Az étkezések a Deus Providebit Tanulmányi Ház étkezdéjében lesznek.  
Cím: Rózsák tere (P-ța Trandafirilor),  61. szám 

http://www.chesa-turism.eu/
http://www.bodpeter.ro/
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