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JELENTKEZÉSI LAP A 2008. ÉVI ICASSI-RA 
 

A jelentkezı neve: 
 

 
………………………………………………… 

Születési hely, idı: 
 

 
………………………………………………… 

Telefonszám, ahol elérhetı napközben: 
 

 
………………………………………………… 

Lakcím:  
………………………………………………… 

Legmagasabb iskolai végzettség:  
………………………………………………… 

Munkahely:  
………………………………………………… 

 
Van IP végzettségem, melyet (hol, mikor)______________________________ szereztem meg. 
Nincs még IP végzettségem. � 
Milyen nyelvő órákon szeretne részt venni?           
(Kérjük jelölje a négyzetbe írt x jellel, melyik vonatkozik Önre): angol � 
 német � 
 magyar (tolmácsolással) � 
 
Részvétel:  
• A 41. ICASSI teljes idıtartamában részt kívánok venni a 

rendezvényeken. 
� 

• Csak az elsı héten (2008. július 13-18-ig) kívánok részt venni. � 
• Csak a második héten (2008. július 21-25-ig) kívánok részt venni. � 
 
Szállás:  
• Nem kérek szállást. � 
• Korlátozott számban igényelhetı ingyenes szállás, mely 4 ágyas kollégiumi 

elhelyezést jelent. Szeretném kérni az ingyenes kollégiumi elhelyezést, 
amennyiben erre még tudnak helyet biztosítani. Megjegyzés: megfelelı 
igényszám esetén kedvezı árban reggelit és vacsorát helyben tudunk 
biztosítani. Igényelem a félpanziót, mely a kollégiumi elhelyezéshez tartozik: 

 
� 
 
 
� 

• A Hotel Famulus apartman részében kérem elhelyezésemet, mely 2x2 ágyas 
szoba, amihez konyha és fürdıszoba tartozik.  

 
� 

• A Hotel Famulus szállodarészében kérem szállásom biztosítását. � 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a nyári egyetem részvételi díját, 2008. március 30-ig történı 
befizetéssel: 
 

Részvételi díj Közalkalmazottak 
részére 

Nem közalkalmazottak 
részére 

Diákok 
részére 

Teljes idıtartam – két hét 300 € 600 € 200 € 
Egy teljes hét (egész napos) 175 € 325 € 110 € 
2008. március 30. után történt befizetés során az árak 25 euróval növekednek! 
 
 

Hotel Famulus apartman Hotel Famulus Szállás díjtáblázat 
 A reggelit az ár tartalmazza! 

Két hétre, kétágyas szobában egyedül 690 € 890 € 
Két hétre, kétágyas szobában szobatárssal 540 € 630 € 
Egy hétre, kétágyas szobában egyedül 340 € 430 € 
Egy hétre, kétágyas szobában szobatárssal 270 € 310 € 
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Kérjük, hogy a díjtáblázatok segítségével adja össze részvételi és szállásdíját: 
 
Részvételi díjam:_______________ 

Szállás díjam:__________________ 

Összesen: ___________________ eurót fizetek az alábbi OTP Bank Nyrt. deviza számlaszámra: 

11763378-39650887. 

Kérjük, a teljes összeget csak akkor utalja a fenti számlaszámra, ha az Ön által 
megállapított befizetendı összegrıl visszajelzést küldünk e-mailben!  
(Ha az ingyenes szállás a jelentkezés sorrendjében történı igénylés alapján elfogy, úgy újra 
felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy melyik másik megoldást választja akkor.) 
 
A MIPE honlapján (www.mipe.hu) olvasható a nyári egyetem részletes programja. Kérjük, 
válassza ki, melyik héten melyik kurzuson kíván részt venni. Két változatot tüntessen fel, 
mert a csoportok létszáma maximált.  
 

kurzus  száma címe elıadó neve 
1.             

 
 1. hét 2. blokk 

kurzusa  
(11.00 – 13.00 
óráig) 

2.     

1.   
 

 1. hét 3. blokk 
kurzusa (14.30 – 
16.30 óráig) 2.   

 
 

1.   
 

 2. hét 2. blokk 
kurzusa (11.00 – 
13.00 óráig) 2.   

 
 

1.   
 

 2. hét 3. blokk 
kurzusa (14.30 – 
16.30 óráig) 2.   

 
 

1.   
 

 2. hét egész napos 
kurzusok (11.00 – 
16.30 óráig) 2.   

 
 

 
( Az 1. és 2. hét 1. blokkja a délelıtti (09.00 – 10.30-ig tartó) elıadásokat jelenti, ahol nincs 
választási lehetıség!) 
 
Azon jelentkezık részére, akiknek nincs IP végzettségük, 1 napos elıképzést szervezünk 2008. 
június 20-án, pénteken. Az egynapos képzés ára összesen 7.500Ft (képzés díja: 4.000 Ft, 
adminisztrációs költség – tanúsítvány -  3.500 Ft). A pontos helyszínrıl az érdekelteket késıbb 
tájékoztatjuk. 
Akik már rendelkeznek IP végzettséggel, azok szíveskedjenek 3.500 Ft-ot utalni (adminisztrációs 
költség, tanúsítvány). 
A fenti összeget kérjük, 2008. április 30-ig a 11737007-20712916-00000000 OTP számlaszámra 
küldjék. 
A nemzetközi tanúsítvány hetenként kerül kiadásra, viszont a magyar tanúsítványt csak annak 
résztvevınek áll módunkban kiállítani, aki a program teljes idıtartamán jelen van, mivel a 

hazai akkreditáció a teljes óraszámra szól, bontani nem lehetséges! 


