∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
24-26 Μαρτίου 2011 - Οµιλητής : David Jackman – Ε.Ε.Ε. ∆ράµας
ΟΝΟΜΑ : ............................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ:.........................................................
Τηλ ......................................................................
E-mail ..................................................................
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ∆ΩΜAΤΙΟΥ: ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ..... ∆ΙΚΛΙΝΟ ..... ΤΡΙΚΛΙΝΟ ......
2 διανυκτερεύσεις ........ 3 διανυκτερεύσεις ......... πούλµαν…......*
Το κόστος συµµετοχής στο σεµινάριο ανά άτοµο περιλαµβάνει 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
ΚΟΥΡΟΣ, 4 αστέρων µε πλήρη διατροφή, ανάλογα µε το είδος δωµατίου διαµονής :
Μονόκλινο € 195 , ∆ίκλινο € 130, Τρίκλινο € 112
Λήξη σεµιναρίου Σάββατο 26/3/2010 ώρα 18.00. Για όσους επιλέξουν να διανυκτερεύσουν στο
ξενοδοχείο και το Σάββατο 26/03 µε ένα επιπλέον δείπνο οι τιµές διαµορφώνονται ως εξής :
Μονόκλινο € 278, ∆ίκλινο € 181, Τρίκλινο € 153
Το κόστος συµµετοχής όσων δεν διανυκτερεύσουν στο ξενοδοχείο ανέρχεται σε €60
∆ιευκρινίσεις: Η κατάθεση της προκαταβολής ή του συνολικού ποσού πρέπει να γίνει στην
ΕMPORIKI BANK στον αριθµό λογαριασµού IBAN GR59 0120 4180 0000 0006 6744 272
(Γιώργος & Βίκυ Καλοτεράκη) όπου θα δηλώσετε και το όνοµά σας.
Η προκαταβολή αφορά το 50% του συνολικού ποσού, δεν επιστρέφεται και πρέπει να καταβληθεί
το αργότερο µέχρι 11 Φεβρουαρίου 2011 για να κατοχυρωθεί η συµµετοχή. Μετά την
ηµεροµηνία αυτή θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 10%. Όσοι δεν διανυκτερεύσουν στο
ξενοδοχείο, καταβάλλουν εξ αρχής ολόκληρο το ποσό των € 60.
Μαζί µε την αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να αποστέλλεται και η τραπεζική απόδειξη
προεξόφλησης ή προκαταβολής αντίστοιχα ή να την έχετε µαζί σας κατά την προσέλευσή σας
στο σεµινάριο.
Παρακαλούµε στείλτε την αίτηση συµµετοχής σας µαζί µε µια φωτοτυπία της τραπεζικής σας
απόδειξης:
• Ταχυδροµικά: Γιώγος Καλοτεράκης, Πάτµου 2, 55133 Θεσσαλονίκη.
• Με e-mail gkalot@otenet.gr
• Με φαξ στο 210 8011949
Τηλ επικοινωνίας: 6977471856
Η γραµµατεία θα είναι ανοικτή από Πέµπτη 24/03/2011 ώρα 17.00 στον χώρο διεξαγωγής του
σεµιναρίου.
*Υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς µε πούλµαν από Αθήνα, µε ένα επιπλέον κόστος περίπου
€ 80 εφόσον υπάρχει αξιόλογη συµµετοχή (αναχώρηση Πέµπτη πρωί, επιστροφή Κυριακή
βράδυ).

