
TARTALMAK ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 
 
REGISZTRÁCIÓ 
 
A regisztráció tartalmazza: az előadásokon történő részvétel- és a kiállítás látogatásának lehetőségét, a 
kongresszus hivatalos kiadványait, a névkitűzőt, valamint a tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást, melyet a 
rendezvényt követően postázunk ki a regisztrált résztvevőknek.  
 
A napi regisztráció tartalmazza: a regisztráció napjára az előadásokon történő részvétel- és a kiállítás 
látogatásának lehetőségét. Napi regisztráció esetén a MOSZ tagsági kedvezmény nem vehető igénybe. 
 
 
A kísérő regisztráció tartalmazza: a kongresszus hivatalos kiadványait és a kiállítás látogatásának lehetőségét. 
Kísérő regisztráció szükséges a hozzátartozók, családtagok, egyéb más 18 éven felüli kísérő részére is. 
 
„Early Bird” regisztráció: kizárólag teljes regisztrációval és a megadott határidőig vehető igénybe, a MOSZ 
tagsági kedvezmény ebben az esetben sem vehető igénybe. 
 
MOSZ tagok kedvezménye: kizárólag teljes regisztrációval vehető igénybe, mértéke a jelentkezés 
időpontjában érvényes díj – 10%.  
 
 
SZÁLLODÁK - CSOMAGOK 
 
 
Hotel Béke**** - ez a szálloda lesz a rendezvény helyszíne, itt lesznek az előadások és a szakmai 
kiállítás. 
 

 
 
 
Hotel Béke**** apartman ház – azoknak a kedves vendégeinknek ajánljuk, akik családdal, kisgyermekkel 
érkeznek. 
 

 
 
 
Hotel Apollo**** - azoknak a kedves vendégeinknek ajánljuk, akik szeretnek a napi program után kicsit elvonulni. 

 
 
 



Hotel Aqua-Sol**** - azoknak a kedves vendégeinknek ajánljuk, akik esetleg hosszabb időre jönnek és 
szeretnék kihasználni a Gyógyfürdő nyújtotta egyedülálló lehetőségeket.  
 

 
 
 
A kiajánlott szállodák mindegyike 4*-os, egymáshoz közel helyezkednek el. A csomagok mindegyike, szállodától 
függetlenül tartalmazza az alábbiakat. 
 
A választott csomagban szereplő számú éjszakára szállás, egy-, vagy kétágyas elhelyezéssel, félpanziós 
ellátás (büféreggeli és büfévacsora), a szálloda saját gyógyfürdőjének és wellness részlegének 
(illatkamra, gőzkabin, infra- és finn szauna) fitness termének korlátlan használata, fürdőköntös, zárt 
parkoló, WIFI, valamint az adók. 
 
A Hotel Apollo önálló wellness részlegében beltéri termálmedence és élménymedence nyújt felfrissülést. 
Emellett egész évben a Hunguest Hotel Apollo/Hunguest Hotel Béke épületegyüttesünk fürdőcsarnokában 
található élményfürdő, gyógyvizes medence, úszómedence, családi medence és a szabadtéri gyógyvizes 
medence áll a vendégek rendelkezésére. A szauna világban illatkamra, gőzfürdő, finn szauna és infra kabin 
várja a vendégeket. 
 
A Hotel Aqua-Sol szintén rendelkezik saját, kiválóan felszerelt wellness részleggel, de e mellett a szálloda 
közvetlen összeköttetésben van a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő- és fürdőkomplexummal, melyet a szálloda 
vendégei ingyenesen igénybe vehetnek. 
 
 
FAKULTATÍV PROGRAMOK 
 
Péntek esti program 
 
A szállodától kisvonattal jutnak el vendégeink a koncert helyszínére, a Hajdúszoboszlói Református 
Egyházközség Templomához. Az est fellépője a Bárdos Lajos Városi Pedagógus Énekkar lesz. A program 
megközelítően egy órás lesz, részletes tájékoztatást a későbbiekben, hírleveleinkben kapnak. 
 
Néhány szó a fellépőről  
 
„Az együtt éneklés gyökerei az 1891-es évekig nyúlnak vissza. Akkor alakult az első dalárda Hajdúszoboszlón. Városunk 
Budapesttől 220 km-re, a keleti országrészben fekszik. Világhírű gyógyvízéről ismert, ma üdülőparadicsom minden korosztály 
számára. Az itt élők számára nagyon fontos a gyógyvíz mellett a hagyomány, kultúra ápolása! A vegyeskar, mint Pedagógus 
Énekkar 1956-ban alakult újjá Török Zoltán énektanár vezetésével, aki 43 évig volt a kórus karnagya. 
Az énekkar minősítése 2007-től "Kiemelt Hangversenykórus" cím” 
 
 
 
Szombat esti program 
 
A gálavacsora alatt – ahogy azt a jelentkezési lapon is olvashatták – élő zene szórakoztatja vendégeinket, az est folyamán 
éjfélig korlátlan italfogyasztást biztosítunk kétféle (vörös és fehér) folyóborból, csapolt sörből, üdítőből és ásványvízből. 
 
Azok a kedves vendégeink, akik nem vesznek részt a gálavacsorán, természetesen a csomagban szereplő büfévacsorájukat 
költhetik el az esti külön program előtt. 
 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, FIGYELJÉK WEBOLDALUNKAT ÉS HÍRLEVELEINKET! 
 


