
V. Országos Lepkész Találkozó

2. körlevél

Örömmel jelentjük, hogy az V. Országos Lepkész Találkozóra több mint 60 fő jelezte részvételi 

szándékát. Köszönjük mindenkinek, aki az elő-regisztráció útján jelentkezett, ez nagyban 

segítette a szervezők munkáját! Az alábbiakban a regisztrációhoz, a szállásfoglaláshoz és az 

absztraktok beküldéséhez nyújtunk további tudnivalókat.

Időpont:  2019. július 25-27.

Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont 

(4071 Hortobágy, Petőfi  tér 9.)

Regisztráció

Az előzetes regisztráció csak egy igényfelmérés volt, ezért szükség van egy valódi regisztrációra. 

Ezt az alábbi űrlap kitöltésével lehet elvégezni:

https://forms.gle/6bPvnBtaUXX2zAS98

Szállás

Kérjük, hogy az űrlapon adják meg, hogy mely éjszakákra kérnek szállást! 

Szállást a Fecskeház Erdei Iskolában tudunk nyújtani. 

A szállás költségét a házigazda HNPI fedezi, ez tehát minden résztvevő számára ingyenes! 

A szálláshely szűkössége miatt sajnos előfordulhat, hogy néhány embernek csak sátorban tu-

dunk helyet biztosítani. A vizes blokkot természetesen a sátrazók is használhatják. Kérjük, 

a regisztrációs űrlapon jelezzék, ha esetleg megfelel Önöknek a sátras elhelyezés is és tudnak 

saját sátrat hozni!



V. Országos Lepkész Találkozó

Étkezés

A találkozó első estéjén a résztvevőket a HNPI vendégül látja vacsorára. Ezen kívül azonban min-

den étkezés önköltséges. Kérjük, hogy regisztrációkor jelöljék meg, hogy mely étkezésekre tar-

tanak igényt! Reggeli – 600 Ft, ebéd – 1800 Ft, vacsora – 1500 Ft, uzsonnacsomag a terepi pro-

gramra – 500 Ft.

A szakmai program szüneteiben felszolgált kávé, tea, gyümölcslé, ásványvíz, pogácsa és sütemény 

szintén ingyenes lesz a résztvevők számára. Az étkezések költségét a helyszíni regisztráció alkal-

mával készpénzben kérjük befi zetni. Az étkezési költségekről nem tudunk számlát kiállítani.

Absztrakt

A jelentkezési űrlapon jelezhetik, hogy kívánnak-e előadást v. poszter prezentációt tartani. Kér-

jük, adják meg a prezentáció címét, típusát, szerzőit, a szerzők munkahelyét és töltsék fel az 

előadás kivonatát, amelynek maximális terjedelme 350 szó. A beérkező absztraktokat egy kötet-

be szerkesztjük és pdf formátumban elérhetővé tesszük.

Egyéb

Az SZJMLE jóvoltából idén is készül póló a résztvevők számára, ezért kérjük, hogy az űrlapon ad-

ják meg a kívánt pólóméretüket.

A regisztráció és az absztraktok beküldésének határideje:

2019. június 20.

Mindenkit szeretettel várunk!


