
      52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 

      2020. szeptember 13-20.
      e-mail: egyhaziszallas@iec2020.hu

Kérjük, ha lehetősége van, segítsen a Kongresszus szervezésében és az adatok gyorsabb 
feldolgozásában azzal, hogy online tölti ki szállásfelajánlását: 

www.iec2020.hu/hu/regisztracio

CSALÁDI SZÁLLÁSHELY FELAJÁNLÁSA A KONGRESSZUSRA 

  E-mail cím: __________________________

 A családi szálláshely címe: 

  Irányítószám: ________
  Település:  _________________________
  Közterület neve, jellege (út, utca, tér, stb.): __________________________________
  Házszám, emelet, ajtó: ______________________________________________________________
  Melyik plébániához tartozik? Kérjük adja meg a plébánia pontos nevét!
  ___________________________________________________

 Kapcsolattartó: 

  Kapcsolattartó neve: _____________________________
  Telefonszáma (formátum: +36-XX-123-45-67):  _________________________
  E-mail címe: ______________________________

  Beszélt idegen nyelvek (Válassza ki az összeset, amely érvényes):
   angol
   német
   francia
   olasz
   egyéb: ____________________________

 A felajánlott családi szálláshely adatai: 

 Mely éjszakákra tudják felajánlani a szálláshelyet? Válassza ki az összeset, amely érvényes.

Szo. 
09.12.

Vas. 
09.13.

Hétfő
09.14.

Kedd 
09.15.

Szerda 
09.16.

Csüt. 
09.17.

Péntek 
09.18.

Szo. 
09.19.

Vas. 
09.20.

éjszakák         
 
 
  Budapest belvárosából milyen közlekedési eszközzel lehet megközelíteni a szálláshelyet?  

  ___________________________________________________________________________________
 
  A budapesti Deák térről kb. hány perc alatt lehet elérni a szálláshelyet csúcsidőben 
  és egyéb napszakban? _________



  Éjszakai közösségi közlekedéssel is elérhető a szálláshely? Ha igen, akkor milyen járattal? 

  ___________________________________________________________________________________
 
 
 Parkolási lehetőség a szálláshelyen vagy a közelben: 

  Ha nem a szálláshelyen, hanem a közelben lehetséges a parkolás, akkor kérem,  
  adja meg annak címét!
  _____________________________________________________________________________
  Hány személygépkocsi számára van parkolóhely? ______
  Lehet-e busszal parkolni a közelben? _______________

 A családi szállás részletei:

  Hány fő helyezhető el összesen? ______
  Helyiségenként hány fő helyezhető el? Kérem, adja meg pl. ilyen bontásban: 1. szoba 2 fő,  
  2. szoba 3 fő, stb.
  ______________________________________________________________________________________

  Fekvőhely jellege (válassza ki az összeset, amely érvényes):
   ágy
   padlón fekve

  WC-k száma: 
   1
   2
   Egyéb: _________

  Fürdési, mosakodási lehetőség (zuhanyozók száma):
   1
   2
   Egyéb: _________

  Megjegyzés, kérés, észrevétel (pl. férfit vagy nőt szeretne elszállásolni, stb.):
  ______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________

A 2020. szeptember 13. és 20. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusra a Kárpát-medencéből és világ minden tájáról, országából 
várunk zarándokokat, hogy együtt ünnepeljük az Oltáriszentségben velünk élő 
Krisztust és hogy tanúságot tegyünk a világ felé Isten szeretetéről.
Sokak számára akkor válik lehetségessé a részvétel, ha szállást tudunk biztosítani 
nekik. Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy legyenek vendéglátóik a 
Kongresszusra érkezőknek arra a hétre. 

Amennyiben van internet-elérhetősége, kérjük tájékozódjon és ajánlja fel családi 
szállását az iec2020.hu/hu/regisztracio oldalon 2020. március 13-ig. 
A papír-alapú szállásfelajánlásokat a plébánia szállásfelelősének kérjük 2020. 
március 1-ig leadni.

A NEK Titkárság szállásokkal foglalkozó munkatársának elérhetőségei:
egyhaziszallas@iec2020.hu / +36 20 262 6989 


