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MEGHÍVÓ
ALMA SZAKMAI TANÁCSKOZÁS ÉS BEMUTATÓ

2012. augusztus 10.
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a FruitVeB-bel közösen a Gála alma klónok szüret előtti megtekintésére szakmai
tanácskozást és bemutatót szervez, melyre ezúton
tisztelettel meghívjuk
Időpont:

2012. augusztus 10. (péntek) 10.00 –12.00 óra

Helyszín: Oleum 2000 Kft. ültetvénye (Kecskemét- Gerő major)
M5-ös autópályáról lehajtás a Kecskemét-Dél kijárónál (90. km) az 54-es útra, kb. 200 m után balra lévő bekötő úton
tovább kb. 1 km az ültetvény

Program:

(A bemutatót Szentpéteri Tamás szaktanácsadó vezeti)

➢ Gala Buckeye, Gala Annaglo, Gala Schniga, Gala Brookfield, Gala Ruby, Gala Must fajták megtekintése
szedés előtt (az ültetvény 3-5 éves, jéghálóval felszerelt)
➢ Termőkorú Jonagored – Golden – Idared ültetvényblokkok bemutatása

➢ Az idei év almatermesztési aktuális kérdései ( Előadó: Szentpéteri Tamás szaktanácsadó, Fruttamas Kft. )
Általános információk, jelentkezés:
A 2012. augusztus 10-én megrendezésre kerülő alma szakmai tanácskozáson a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. és a
FruitveB rendezett jogviszonyú tagjai számára a részvétel díjtalan. A nem rendezett jogviszonyú tagok és a
tagsággal nem rendelkezők számára a részvételi díj 2500 Ft + Áfa/fő. A részvétel feltétele a meghívó mellékleteként
csatolt regisztrációs szelvény kitöltése és a megadott határidőig történő visszaküldése. A rendezvény létszáma
maximált, a jelentkezőket a regisztráció sorrendjében tudják fogadni a szervezők. A sikeres regisztrációról e-mailben
értesítést küldünk. Részvételi szándékát kérjük a regisztrációs lap visszaküldésével 2012. augusztus 8-ig (szerda) a
06-1-209-1697 faxszámon vagy a teszesz@gmail.com e-mail címen jelezni szíveskedjen!
Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban kérdése van, kérjük hívja Kaponyás Ilonát a 06-30-326-4443-as
telefonszámon.
Tisztelettel,
Dr. Bittsánszky János
Ledóné dr. Darázsi Hajnalka
TÉSZ-ÉSZ ügyvezető igazgató
vezető szaktanácsadó
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALMA SZAKMAI TANÁCSKOZÁS/ REGISZTRÁCIÓS SZELVÉNY

2012. augusztus 10.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. augusztus 8. (szerda)
(Fax: 06-1-209-1697, E-mail: teszesz@gmail.com)
Név: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
A delegáló szervezet neve: ..............................................................................................…...............................................................................................................................
Telefonszám..............................................................

E-mail:.......................................................................................................................

Nem TÉSZ-ÉSZ / FRUITVEB tagoknak esetében számlázási név, cím:
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a regisztráció után nem vesz részt a rendezvényen és nem is képviselteti magát, akkor a meghirdetett ingyenes részvétel
lehetősége érvényét veszti és a regisztrációból adódó valamennyi költség a jelentkezőt terheli.
A tagsággal nem rendelkezők részére a regisztráció alapján a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a részvételi díjról számlát állít ki, amelynek teljesítési határideje
legkésőbb 2012. augusztus 9. (csütörtök). A befizetésről szóló bizonylatot a 06-1-209-1697 faxszámra elküldeni szíveskedjen.
Dátum

* ph.
* A delegáló szervezet céges pecsétje.

…......................................
Aláírás

