


 

 

Meghívó 

 
Szeretettel hívunk benneteket a győri Máriapolira 2019. március 14. 

csütörtök koraestétől március 17. vasárnap ebédig. 
 
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. 

 
Részvételi díj (szállással, étkezéssel, bérleti költségekkel): 
 

Jelentkezési határidőn belüli jelentkezés esetén:  
 

Felnőtt (betöltött 18. életévtől) 18 500 Ft 
Diák (betöltött 18. életévtől diákigazolvánnyal) 15 000 Ft 
Gyermek (beöltött 6. életév és 18 év alatt) 12 000 Ft 

Kisgyermek (6 év alatt) 9 000 Ft 
Felnőtt diákoknak (18 év felett) korlátozott számban polifoamos/matracos, 

hálózsákos elhelyezésre van lehetőség. 
Matracon alvást vállaló diák: 10 000 Ft 
 

A jelentkezési határidő lejárta után a részvételi díj 2000 Ft/fő összeggel 
növekszik és a jelentkező várólistára kerül. 
 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy arányosan jobban megéri a teljes idejű 
részvétel. 

 
Szállással kapcsolatos alapvető tudnivalók: 
 

A 4 ágyas szobákban csak a gyermekeikkel érkezőknek tudunk családos 
elhelyezést biztosítani, a többi résztvevő női, ill. férfi szobákban kerül 

elhelyezésre. 
Ágyneműhuzatot hozni kell. 
 

Étkezéssel kapcsolatos alapvető tudnivalók: 
 
Ha valamelyik étkezést saját erőből valósítotok meg, akkor kérjük 

jelentkezéskor azokra a napokra ne jelöljétek be az adott étkezést, és a 
rendszer automatikusan levonja annak díját a teljes jelentkezési díjból.  

 
Az egyes étkezések ára: 
Reggeli: 560 Ft 

Ebéd: 950 Ft 
Vacsora: 820 Ft 
 

 
A konyha egész ételadagot biztosít. Ezért kérjük, hogy kisebb gyermekek 

esetében a szülők döntsék el, hány adagot kívánnak a család számára 
rendelni. Plusz tányérokat azonban lehet igényelni.  
 



 

 

A konyha diétát nem tud biztosítani. Ezért kérjük, hogy aki diétát kér, az 

csak az ebédet jelölje be: ezt számukra külső cégtől rendeljük. Reggelit és 
vacsorát kérjük önállóan oldja meg. 

 
Jelentkezés: A jelentkezés az alábbi internetes linken keresztül lehetséges:  
 

http://kekvilag.eu:8880/jelentkezes/jelentkezes.jsp?tali=23  
 
A jelentkezés végső határideje: 2019. február 20.  

 
A jelentkezés a 7000 Ft/fő összegű előleg befizetése után válik érvényessé. 

Az előleget, kérjük, az Új Város Alapítvány számlájára befizetni: CIB BANK 
11103004 – 18041930 – 10000001 a jelentkezéssel egyidejűleg. A 
közlemény rovatban jelezzétek: „MP Győr 2019” és a teljes nevét annak, 

aki számára történt a befizetés. Több jelentkező esetén kérjük, hogy 
minden résztvevő nevét külön-külön soroljátok fel. A befizetés feldolgozása 

nem automatikus, arról visszaigazolást a befizetéstől számított nyolc napon 
belül küldünk a jelentkezéskor megadott email címre. Előleg visszafizetésére 
nincs lehetőség. A részvételi díj hátralévő részét március 1-ig utalással vagy 

a helyszínen készpénzben lehet rendezni.  
Mindenkit bíztatunk, hogy anyagi okok miatt ne maradjon otthon, bízunk a 
vagyonközösségben. Ha támogatásra van szükségetek, írjatok nekünk! Illetve 

ha tudnátok másokat segíteni, ezt a helyszínen megtehetitek.  
 

A legfontosabb információkról és tudnivalókról a Máriapoli Facebook 
eseményén is tájékozódhattok: 
https://www.facebook.com/events/1952242251559252/  

 

Kapcsolat, információ: mariapoli.2019.gyor@gmail.com  
Telefonon: +36 30 678 5090 (hétköznap szerda kivételével 18:00–21:00 

között)  
 

Szeretettel várunk: a Szervezők 
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