INFORMÁCIÓK A JELENTKEZÉSHEZ

A tavalyi évhez hasonlóan az idei, 32. ÉMSZ Közgyűlés és Bálra ismét egész hétvégés családi programmal
készültünk. Továbbra is szeretnénk, ha a közgyűlés és bál nem csak a szombati programokról szólna, hanem
minél többen érkeznének már pénteken, ezért igyekszünk első estére is kellemes kikapcsolódást biztosítani
és természetesen a vasárnap délelőtt most sem telik el a megszokott közös szakmai program nélkül.
A 2020.02.21-23-án megrendezésre kerülő ÉMSZ Közgyűlés és Bálnak a szilvásváradi LaContessa
Kastélyhotel és Rendezvényközpont **** ad otthont.
3348 Szilvásvárad, Park utca 6. telefon: 36/564 064 e-mail: info@lacontessa.hu
A szállodáról bővebb információk, fotók itt találhatók: https://lacontessa.hu/

Fontos határidők, foglalás és számlák rendezése:
A jelentkezési lapok beérkezésének határideje 2020. február 3.
A szobánként kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat az orban.reka@emsz.hu e-mail címre várjuk.
A szobák lefoglalása a megszokott módon közvetlenül a szállodánál történik, a fenti
elérhetőségeken! Online szobafoglalás nem lehetséges!
A szobafoglalást és a kapcsolódó igényeket a szálloda 2020. február 3-ig fogadja.
A szobák kiosztása a foglalások beérkezésének sorrendjében történik!
A báli részvétel feltétele a báli részvételi díj ÉMSZ számlára történő beérkezése, melynek
határideje szintén 2020. február 3.
ÉMSZ bankszámlaszám: 10201099-40265007
További szolgáltatások, programok, fogyasztások díjait a szoba számlával együtt a recepcióval egyénileg
kell rendezni.

Szoba árak svédasztalos reggelivel:
Kétágyas szoba: 21.324 Ft + 5% Áfa/szoba/éj (br. 22.390 Ft)
Egyágyas szoba: 18.757 Ft + 5% Áfa/szoba/éj (br. 19.695 Ft)
Felnőtt pótágy: 9.500 Ft + 5% Áfa/fő/éj (br. 10.000 Ft)
IFA: 18 év felettieknek 400 Ft/fő/éj.
Gyermekkedvezmény:
0-4 éves korig ingyenes
4-12 éves korig: a szülőkkel egy szobában pótágyon 7.363 Ft + 5% Áfa/fő/éj (br. 7.750 Ft)
A szobákat 14:00 órától lehet elfoglalni az érkezés napján, és az elutazás napján 11:00 óráig állnak a
Vendégek rendelkezésére. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a hotel csomagszobát biztosít. (A
foglaltság függvényében a szobák akár korábban is elfoglalhatók, de ez csak az érkezés napján derül ki
véglegesen). A korábban érkezők a szobák elfoglalásáig a wellness részleget használhatják.
A hotel lehetőséget biztosít laktóz és gluténmentes étkezésre is, melynek felára 1.000.-Ft/fő/nap (reggeli,
vacsora).

PROGRAMOK – Péntek
1. A korábban érkezőknek közös fakultatív program:
A Bélapátfalvai Ciszterci Apátságot fogjuk meglátogatni, ahol az apátsági kisház vetítő termében egy 20
perces film segítségével megismerhetjük az apátság történelmét, a ciszterci rendet, valamint a szerzetesek
életét. Ezt követően élőszavas idegenvezetéssel felfedezzük a templom látnivalóit.
A program végül egy 30 perces orgonakoncerttel zárul.
A templom látogatás csak megfelelő létszámú jelentkező esetén lesz megtartva, és 16 óra körülre tervezzük.
A helyszínre való eljutás egyénileg történik (autóval 9 km, 13 perc).
A program ára: 1.150 Ft + 27% Áfa/fő (br. 1.460 Ft/fő)

2. Vacsora a szállodában
A szálloda Erzsébet Éttermében svédasztalos vacsorát biztosítanak számunkra. Az italfogyasztást a vacsora
ára nem tartalmazza, az egyénileg rendezendő.
A szállodai vacsora ára: 5.714 Ft + 5% Áfa/fő (br. 6.000 Ft) gyerekeknek 4-12 éves korig az étkezés árából
25% kedvezményt biztosítanak, 4 év alatt pedig ingyenes. Vacsorázni 18:00-21:00 óra között lehet.

3. Péntek esti bemelegítő party borkóstolóval
A park területén található Szalajka Rendezvényközpontban egész este saját használatú bár és bowling terem
áll rendelkezésünkre. A kétpályás bowling pálya és biliárdasztal ad lehetőséget egy könnyed szórakozásra
vagy akár egy komoly versenyre.
Az este folyamán részt vehetünk egy 5 tételből álló borkóstoláson, mely során megismerhetjük a Petrény
Pincészet borait. A borkóstoló ára: 4.330 Ft + 5% Áfa/fő (br. 5.500 Ft) Kezdés: 20:00 óra

PROGRAMOK – Szombat
1. A Közgyűlés
A kastély park területén található Szalajka Rendezvényközpontban tartjuk
közgyűlésünket. Kezdés 10:00, várható befejezés 15:30. Regisztráció 9:30-tól.

tisztújító

A közgyűlés szünetében büféasztalos ebédet biztosítunk, mely az ÉMSZ tagoknak ingyenes, a kísérők
térítési díj ellenében vehetik igénybe. Az ebéd ára tartalmaz egy üdítőt vagy vizet.
Az ebéd ára: 6.457 Ft + ital 27% és étel 5% Áfa/fő (br. 6.900 Ft), gyerekeknek 4-12 éves korig az étkezés
árából 25% kedvezményt biztosítanak, 4 év alatt pedig ingyenes.
A hölgyek és a gyerekek részére a közgyűlés idejére fogatos méneslátogatást szervezünk.
Ebéd után kellemes kocsikázás keretében kaphatnak átfogó képet a látogatók a szilvásváradi lipicai
ménesről. A ménes kiállításainak – Törzsménistálló, Lótörténeti kiállítás, Ménesudvar – megtekintése mellett
a vendégek kikocsiznak a legelőre, ahol természetes környezetben láthatják közvetlen közelről a mintegy
60 anyakancát az adott év szopós csikó szaporulatával. Az idegenvezetéssel kiegészített programunk 1,5-2
órát vesz igénybe. A kocsik 6 férőhelyesek. A helyszín a szállodától 15 perces sétára található.
A program ára: 4.094 Ft + 27% Áfa/fő (br. 5.200 Ft), 6 év alatti gyerekeknek díjmentes.

2. A Bál
A Bál helyszíne szintén a Szalajka Rendezvényközpont. Gyülekező és köszöntő ital felszolgálása
19:00 órakor. Az ünnepélyes megnyitó, majd a programok ismertetése után kezdetét veszi az ünnepi
vacsora és élőzenés mulatság.
Fellépő sztárvendégeink: A két Badár.

Badár Sándor 2003 óta a stand-up comedy művelője, karakterszínész, szöveget nem szeret tanulni, a
felvételeken legtöbbször improvizál. Utánozhatatlan karakter, sajátos humora, rögtönzései és nem
utolsósorban jellegzetes figurája a kortárs magyar film izgalmas alakjává tette.
A kis Badár túlfejlesztette apja szószaporító képességét, ő némán is tud nagy dolgokat létrehozni a
semmiből, pusztán a kezével, mivel bűvész. Tamás kétségtelenül az ország egyik legtehetségesebb fiatal
bűvésze, aki kiváló saját fejlesztésű trükkjeivel kergeti az őrületbe nézőit, sőt néha az apját is, amikor a két
Badár egyszerre áll a színpadon. Évek óta futnak nagy sikerrel önálló estjei és számos rangos külföldi
versenyen ért már el sikereket.
Az est folyamán Lajsz András koktéljairól sem feledkeztünk meg. Éjfélkor pedig újabb remek fogásokat
szolgálnak fel a még talpon lévő bálozóknak.
A báli jegy ára: 17.323 Ft + 27% Áfa/fő (br. 20.000 Ft) mely 4 órás korlátlan italcsomagot tartalmaz
(kivéve rövid italok).
Gyerekek számára kedvezményes jegyárat biztosítunk: 4-12 év között 3.937 Ft + 27% Áfa/fő (br. 5.000
Ft), 4 éves korig ingyenes.

PROGRAM – Vasárnap
A családi programok mellett szervezünk szakmai kísérőprogramot is. Vasárnap elutazunk Noszvajra, ahol
idegenvezető közreműködésével megnézzük a különleges barlang- és pincelakásokat. A Bükkalján, Egertől
Miskolcig elhúzódó szakaszon a könnyen megmunkálható riolittufa adta a lehetőséget és a nagymértékű
elszegényedés hozta létre ezeket a lakásokat. Ma már kevés kivétellel lakatlanok, a falu délkeleti részén, a
„Pocem”-ben lévők jó részében pedig alkotótelep működik.
A helyszínre való eljutás egyénileg történik. A program díjmentes, de a részvételi szándékot képjük a
jelentkezési lapon megjelölni. Indulás 11 órakor.

BÁLI támogatói csomagok tartalma:
Gold támogatói csomag 270.000 Ft + Áfa:

 6 db báli belépő,
 logós támogatói megjelenés a báli meghívókon,
 kiemelt logós támogatói megjelenés az asztalokon elhelyezett menü kártyákon,
 főtámogatói megjelenés közgyűlésre és bálra megjelentetett ünnepi ÉMSZ 2019 FOTÓALBUM
elején.
Silver támogatói csomag 170.000 Ft + Áfa:

 4 db báli belépő,
 logós támogatói megjelenés a báli meghívókon,
 logós támogatói megjelenés az asztalokon elhelyezett menü kártyákon.
Idén is várjuk a tombola felajánlásokat!
A csomagokat a bálteremben legkésőbb 18 óráig kérjük elhelyezni az erre kijelölt asztalon, vagy az ÉMSZ
titkárság dolgozóink a nap folyamán kérjük átadni.

A szálloda további programlehetőségei, szolgáltatásai:
-

A wellness-részlege térítésmentesen áll vendégek rendelkezésére
Szintén térítésmentes az egész ház területén működő WIFI és a szálloda parkolójának használata is.
A korábban érkezőknek a szobák elfoglalásáig lehetőségük van a wellness használatára.
További - térítés ellenében - igénybe vehető szolgáltatások: Squash pálya, biliárd, bowling,
masszázsok széles választékban, lovaglás, vadászat
Korlátozott létszámmal lehetőség van vasárnap késői kijelentkezésre 17 óráig wellness használattal,
melynek díj 4.750 Ft + 5% Áfa/fő (br. 5.000 Ft). Az erre vonatkozó igényt a jelentkezési lapon kérjük
jelölni, de a szálloda recepciójával a helyszínen egyénileg is le kell egyeztetni a szálloda
telítettségének függvényében.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésükre:

ÉMSZ titkárság
+36-1-264-8276
emsz@emsz.hu

Orbán Réka
+36-20-934-2429
orban.reka@emsz.hu

