
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Barátunk! 
Szeretettel hívunk a regionális Kecskeméti Máriapolira. 
Szeretnénk, ha elejétől végig együtt élhetnénk át, egymás örömére. 
Helye: Piarista Gimnázium Kecskemét /6000 Kecskemét Piaristák tere 5/ 
Mottónk: „ Egy lélek-sok ajándék –egy test.” 
Megközelítés: A vasútállomástól gyalog 15 perc. 
Érkezés: 2019.03.15-én, pénteken reggel 7-9 óráig,  
Befejezés: 17-én, vasárnap, ebéddel. 
Szállás: Piarista kollégium 
18 év alatti teljes részvételi díj: 11 500Ft,  előleg: 5000 Ft 
18 év feletti teljes részvételi díj: 14 400Ft   előleg 5000 Ft 
 
A büféhez, gyerekek uzsonnájához természetbeni hozzájárulást örömmel fogadunk. 
A jelentkezési határidő: 2019. február 20. 
Jelentkezés az előleg  vagy a teljes összeg befizetésével érvényes. 
A befizetéseket lehetőleg készpénzben kérjük, esetleg átutalással: az Új Város Alapítvány           
CIB BANK 11103004 – 18041930 - 10000001 sz. számlájára. A közlemény rovatban,            
kérjük feltüntetni: “KECSKEMÉT 2019” és a jelentkező nevét (több jelentkező esetén az            
összes nevet). A részvételi díj hátralévő részét a helyszínen készpénzben kérjük fizetni. 
Jelentkezés: elsősorban a http://kekvilag.eu:8880/jelentkezes/jelentkezes.jsp?tali=25    
címen kérjük; ha valakinek nincs erre lehetősége, akkor a jelentkezési lapot kérjük            
pontosan kitöltve, határidőre eljuttatni Szélpál Mártának (6722 Szeged, Szentháromság         
utca 4.) vagy Malustyik Bélának (6440 Jánoshalma Kinizsi u 6 ) az előleggel együtt. A               
készpénzes előleget pedig Antal Juliannának 06-30-4744406 telefonon egyeztetve        
Internet hozzáférés hiányában kérjük a középen elvágott jelentkezési lap jobb oldalát, a            
jelentkezési lapot pontosan kitöltve eljuttatni. 

 Információ: Malustyik Béla 06-20-952-2116 Szélpál Márta 06-30-365-4764 

Regisztráció a gimnázium épületében, parkolás ingyenes ezen időben a környező          
utcákban. Egyszeri költség 500 Ft ágynemű mosatás, vagy sajátot hozol. Előleg           
visszafizetésre nincs módunk 

Átvételi elismervény 

Átadó neve:         
Átvevő neve:         
Átvett előleg (Ft):          
Hely:         Dátum:         

 
 
 
 
 
Név:       

Ir.szám:        Helység:       

utca:       

E-mail cím (értesítéshez):       

Telefonszám (mobil):       

Születési év:       

Családi azonosító*:       
(* tetszés szerinti név/szám, min. 4. max.12 karakter, a családok számára kitöltendő) 
 
Március reggeli Jelenlét Ebéd Vacsora Megjegyzés 

  15. Péntek  ☐ ☐ ☐       

  16.Szombat ☐ ☐ ☐ ☐ 
 17.Vasárnap ☐ ☐ ☐  
 
Fél adagot kérek: ☐   

Különleges diéta:     
      

Anyagiakkal kapcsolatos kérés: (igyekszünk teljesíteni) 
      

 
Első részletként           Ft-ot befizettem. 

Banki átutalással: ☐ Készpénzben: ☐ 

Átvevő:         

 

 

http://kekvilag.eu:8880/jelentkezes/jelentkezes.jsp?tali=25

