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Részvétel az AES 116. Konvencióján Ber linben
(2004 május 8 – 11)

Az AES május 8-11. között Berlinben rendezend  116 Konvenciójára és
Kiállítására történ  el zetes jelentkezést és a kiutazást csoportosan szervezzük. A
kedvezményes részvételi díjak a következ k:

Teljes program Csak kiállítás
Teljes jogú tag: 25 100 Ft 2 510 Ft
Diáktag 6 700 Ft 830 Ft

Nem tag 34 560 Ft 3 240 Ft
Nem tag (diák) 15 120 Ft 1 620 Ft

Fenti részvételi díjak csak el zetes jelentkezés, valamint tagoknál a tagdíj
befizetése esetén érvényesek.

A belép  kártyákat a Konvenció rendez ségét l a szekció vezet i Berlinben
kapják meg és a helyszínen május 9.-én szombat reggel gondoskodunk a
szétosztásról. A befizetés határideje ápr . 20. Ezután csak a helyszínen és az ott
feltüntetett pénznemben lehet a részvételi díjat befizetni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az AES-r l általában és a 116. Konvenció
programjairól a nemzetközi hálózaton a http://www.aes.org, illetve a
http://www.aes.org/events/116 címeken lehet részletesen tájékozódni.

A teljes program alatt az el adások és a kiállítás belép i valamint ezek
programfüzetei értend k. Nem jogosít a részvételi díj a banketten, valamint a
kirándulásokon való részvételre. Ezekre a helyszínen kell befizetni. Költségeik az
Interneten az el zetes tájékoztatóban vagy a jelentkezési lapon megtekinthet k,
illetve a helyszínen kézhez vehet  programfüzetben találhatók. Nemtagoknak a teljes
program részvételi díjáért módjuk van ez alkalommal külön költség nélkül belépni a
Magyar Tagozatba a csak elektronikus Journalt biztosító kategóriába., ekkor a
belépési nyilatkozatot is ki kell tölteni.

Nem része az el zetes jelentkezésnek a szállásfoglalás és az utazás, erre az alábbi
el zetes ajánlatunk van. De mindenki intézheti saját belátása szerint is.
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A szervezett utazás költségei alakulása a jelentkez k számát l függ en
változhat. Ezért kérjük mindazokat, akik a szervezett utazás iránt érdekl dnek, hogy
miel bb jelezzék szándékukat az utazás módjának megjelölésével.

Szállásköltség

Egyágyas szoba: 77 EUR/éjszaka

Kétágyas szoba: 88 EUR/éjszaka

Útiköltség:

A szervezett utazásra május 7. péntek esti megérkezéssel és május 11. kedd esti
hazaindulással kétféle lehet ség kínálkozik:

Repül vel 60 000 Ft (repülöjegy) + 12 000 Ft (repül téri illeték)

Busszal 20 f  esetén:  28 000 Ft 25 f  esetén:  24 000 Ft

Ez tartalmazza a sof r és egyéb rárakodó, pl. autópálya, stb kiadásokat is. A busz
költségek kevesebb jelentkez nél magasabbak. Az utazási id  busszal kb. 14 óra,
repül vel 2 óra.

A jelentkezéshez mellékelünk egy Jelentkezési lap-ot, amely visszaküldésének
beérkezési határideje:

2004. március 26. péntek

A jelentkezéshez kérem az igényelt változatot X-szel jelezni és a már
el z ekben ismertetett módon postán, Fax-on vagy E-mailen a fenti határid re
történ  beérkezéssel a megadott címre eljuttatni. A postautalványt a jelentkez knek
postai úton fogjuk eljuttatni vagy a vezet ség tagjainál lehet beszerezni.

Az Elnök levelezési és e-mail címe, valamint telefon és Fax számai:

Dr. Takács Ferenc AES Magyar  Tagozat, Elnök
Budapesti M szaki Egyetem Híradástechnika Tanszék
Munkahely címe: 1117, Magyar  Tudósok körútja 2.

I .E.ép. IV. em 433
Tel.: 463-20-47
Fax: 463-32-66
E-mail: takacsf@hit.bme.hu



JELENTKEZÉSI  LAP

Az AES 116. Konvenciójára Ber linben

AES Magyar Tagozat

Név:__________________________________AES azonosítószám:__________

Cím:  Irányítószám:______________Város_____________________________

Utca:______________________Házszám:______Em.:_____Ajtó:______

Email cím:_____________________________

Kedvezményes részvételi díjak:

Teljes program Csak kiállítás
Teljes jogú tag: 25 100 Ft ���� 2 510 Ft ����
Diáktag 6 700 Ft ���� 830 Ft ����
Nem tag 34 560 Ft ���� 3 240 Ft ����
Nem tag (diák) 15 120 Ft ���� 1 620 Ft ����

Szállásköltség
Egyágyas szoba: 77 EUR/éjszaka ����
Kétágyas szoba: 88 EUR/éjszaka ����

Útiköltség: A szervezett utazásra a péntek esti megérkezéssel és kedd esti
hazaindulással kétféle lehet ség kínálkozik:

Repül vel 72 000 Ft (repülöjegy + repül tér i illeték) ����
Busszal 20 f  esetén:  28 000 Ft 25 f  esetén:  24 000 Ft ����

Ez tartalmazza a sof r és egyéb rárakodó, pl. autópálya, stb kiadásokat is. Az
utazási id  busszal kb. 14 óra, repül vel 2 óra.  A busz költségek kevesebb
jelentkez nél magasabbak lehetnek.

Ha elszámolás céljából számlát kér, a címzett adatai:
Számlaszám: __________________________________

Az Intézmény neve, címe: __________________________________

__________________________________

Dátum: 2004. ____________ _____

Aláírás:______________________________

Beküldend
�
: Dr. Takács Ferenc

Budapesti M � szaki Egyetem  Híradástechnika Tanszék
1117, Magyar Tudósok körútja 2. I.E.ép. IV. em 433.
Fax:  463-32-66 Tel.:  463-20-47


