
Egyháztörténészek II. Országos Találkozója 
Nyíregyháza, 2015. június 3-4. 
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 
REGISZTRÁCIÓ

Köszönjük, hogy jelentkezik az Egyháztörténészek II. Országos Találkozójára.  
Kérjük az alább űrlap kitöltésével segítse a szervezők munkáját. 
Ha bármilyen kérdése van, munkatársaink szívesen válaszolnak: 
atanaz@atanaz.hu 
A rendezvény helyszíne: Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. Térkép 
 

Személyes adatok

Név

Intézmény

Cím

város

utca, házszám

irányítószám ország

e-mail telefonszám

http://www.atanaz.hu
http://www.atanaz.hu
http://www.atanaz.hu
http://www.atanaz.hu
https://goo.gl/maps/MwPJA


Szállás, étkezés,parkolás

Szállás

Kérjük, jelölje, ha június 3-ára (szerda) szállást kér. Szállást a Palermo Panzióban 
biztosítunk. Térkép 
Amennyiben kétágyas szobában történő elhelyezést is el tud fogadni, kérjük azt is jelölje, 
s esetleg azt is, hogy kivel:

Igen, szerda estére szállást kérek

Kétágyas elhelyezést is elfogadok.

"Szobatárs" neve:

Étkezés

A résztvevők számára szerdán ebédet és vacsorát, csütörtökön ebédet biztosítunk (reggeli 
a szálláson). Kérjük, jelölje:

a szerdai ebéden részt veszek

a szerdai vacsorán részt veszek

a csütörtöki ebéden részt veszek

vegetariánus menüt kérek

Parkolás

Parkolási lehetőség a Hittudományi Főiskola (behajtás a Síp utca felől!), illetve a  Palermo Panzió 
parkolójában van. A panzió mintegy 5 perc sétára található a főiskolától.  
Amennyiben autóval érkezik, s a Hittudományi Főiskolán kíván parkolni, kérjük jelezze:

A Hittudományi Főiskolán szeretnék parkolni:

szerda délután

csütörtök délelőtt

Ha lehetséges, kérjük adja meg a gépjármű rendszámát:

http://www.palermopanzio.com/
http://www.palermopanzio.com/
http://www.palermopanzio.com/
https://goo.gl/maps/fQF4v
http://www.palermopanzio.com/
http://www.palermopanzio.com/
http://www.palermopanzio.com/


Kérjük, hogy a regisztrációs lapot május 22-ig küldje vissza emailben az atanaz@atanaz.hu 
címre. 
A regisztrációs lap elektronikusan  kitölthető pdf. Nem szükséges kinyomtatni. A kitöltés után a következőképpen 
mentse el:  
1. File menü  
2. Mentés mint... 
3. Menste el a fájlt a számítógépén, úgy, hogy a fájlnevet egészítse ki a saját nevével! 
4. Email-mellékletben továbbítsa címünkre. 
  
Köszönjük!
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