Kedves Tagjaink és Partnereink!

ÜNNEPI VACSORA ÉS CUKRÁSZBÁL:

Szeretettel invitáljuk Önöket éves Közgyűlésünkre, melyet korábbi rendezvényeink
rendkívül jó hangulata és sikere után idén
újra Hévízen tartunk. Ipartestületünk nagy
változások és óriási fejlődés küszöbén
áll, ezért kérjük, hogy minél többen jöjjenek el, hiszen ezek a változások az Önök érdekében történnek, nagyon fontos mindenki
véleménye.

2019. február 18. (hétfő) 19:30 óra

Az Ipartestület 2019. évi rendes Közgyűlését és
kísérő rendezvényeit 2019. február 17-19. között,
a NATURMED HOTEL CARBONA**** SUPERIOR-ban tartja.

SZÁLLÁS:
Standard egyágyas szoba:
17.900 Ft / éj / szoba + IFA (500 Ft / fő / éj)
Standard kétágyas szoba:
26.800 Ft / éj / szoba + IFA (500 Ft / fő / éj)

Cím: H-8380 Hévíz, Attila u. 1.

Standard plusz felár:
2.400 Ft / szoba / éj

A Közgyűlés időpontja:
2019 február 18. hétfő, 10:00 óra

Superior felár:
4.800 Ft / szoba/ éj

Ne feledjék, tisztújító közgyűlésünk lesz,
ezért kezdődik 10:00 órakor a közgyűlés,
mely az ebédszünet után a tisztségviselők
választásával folytatódik!

A szállás díjában benne foglaltatik a bőséges büféreggeli, wiﬁ, a wellness központ és
szauna sziget használata nyitvatartási időben (08:00 – 20:00 óra).

Közgyűlésünkre meghívtuk Varga Mihály
pénzügyminiszter urat, hogy tájékoztassa
tagjainkat a vendéglátó ágazatot – ezen
belül a cukrász vállalkozásokat is - érintő
kormányzati tervekről.

Szállodai szobák elfoglalása 14 órától, kijelentkezés - szobák elhagyása 11 óráig.
A csomagok elhelyezése céljából, igény szerint csomagszobát biztosít a szálloda.

A közgyűlésen résztvevő tagjaink a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Útmutatójának aktualizált kiadását is átvehetik a
regisztrációnál!
Hagyományosan a Közgyűlés estéjén megtartjuk CUKRÁSZBÁLUNKAT is, ahol kitűnő
ételek és italok mellett hangulatos ÉLŐZENE és tombolasorsolás is biztosítja az
Önök felhőtlen szórakozását. A talpalávalót
egész este a mindig fergeteges hangulatot teremtő Zsombolys zenekar szolgáltatja.
A keddi nap délelőttjére az előzőektől eltérően nem tervezünk előadást, de aktualitások függvényében ez változhat. Programváltozás esetén értesíteni fogjuk Önöket.

A szállás és az igénybe vett szolgáltatások
díjának kiﬁzetése önállóan a szállodában
történik.

BARÁTI VACSORA:
2019. február 17. (vasárnap) 19:00 óra
Kellemes hangulatú, baráti, svédasztalos vacsoraest élőzenével.
Részvételi díj: 4.900 Ft / fő

A részvételi díj tartalmazza a büféasztalos vacsorát, a welcome drinket és az éjféli büfét is.
Tombolasorsoláson értékes nyereményeket
sorsolunk ki, a fődíj két éjszaka félpanziós
ellátással a HOTEL CARBONA**** SUPERIOR-ban!
Részvételi díj: 12.000 Ft / fő
Az italfogyasztás minden étkezés esetében a
részvételi díjon felül, helyben ﬁzetendő.
A mellékelt jelentkezési lapon kérjük naponként külön feltüntetni, hány
szobát rendelnek, illetve hány fő kívánja igénybe venni az étkezéseket.
Jelentkezési határidő: 2019. február 12.
A mellékelt jelentkezési lapokat e-mailen
(cukraszat@cukraszat.net), vagy postai úton
szíveskedjenek visszaküldeni.
Kérjük, hogy az étkezések díját a Mestercukrász Kft. 10402166-50526785-84821001
számú számlájára szíveskedjenek elutalni.
Az utalást követően számlát küldünk Önöknek.
Amennyiben az étkezések beﬁzetéséhez
csekkre van szükségük, azt a közgyűlés napirendi pontjaival együtt február elején fogjuk elküldeni Önöknek.
A beﬁzetett étkezési összeget a továbbított
foglalás miatt ipartestületünknek nem áll
módjában visszaﬁzetni.
A szállodában, a regisztrációs asztalnál a
beﬁzetéseknek megfelelően adjuk át az étkezésekre szóló kártyákat.

HÉTFŐI ÉS KEDDI BÜFÉEBÉD:
2019. február 18-19. 12:00-14:00 óra
Részvételi díj: 3.700 Ft / fő

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. FEBRUÁR 12.

Várjuk Önöket sok szeretettel!

PARTNEREINK KIÁLLÍTÁSA
2019. FEBRUÁR 18.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven
az idei évben is partnereink kiállítása
kíséri a Közgyűlést. 2019. február 18-án
(hétfőn) reggel 9:00-17:30-ig nyílik lehetőség a személyes kontaktusra, az ajánlatok megtekintésére.
Reméljük, hogy mindez szervesen hozzájárul ahhoz, hogy minden kedves kolléga, barát, rokon, ismerős, aki eljön ide,
nagyon jól fogja érezni magát.
Bízunk benne, hogy e két napot együtt,
kellemes hangulatban fogjuk eltölteni,
és élményekkel, energiával feltöltődve,
újult erővel fogjuk folytatni a megkezdett
2019-es évet.
Előre is köszönjük támogatóink segítségét, a kiállítóink és kollégáink részvételét.
Az Ipartestület Ügyvezetősége

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. FEBRUÁR 12.

NATURMED HOTEL CARBONA
SUPERIOR
A hévízi NaturMed Hotel Carbona****superior mediterrán környezetben, csodálatos élményfürdővel, 1000 m² vízfelülettel,
római korok hangulatát idéző termálfürdővel, sok-sok terápiás és wellnesslehetőséggel várja Önöket.
A hotel a fürdőváros központjában, zárt
és őrzött autó és buszparkolókkal egy 4,6
hektáros arborétumszerű parkban helyezkedik el. A római kori luxus-fürdők hangulatát idéző felújított termálfürdő saját
kútforrásból táplálkozó termálvizes medencékkel, pezsgőfürdővel, hideg vizes
Kneipp taposó-medencével, hangulatos
pihenőteremmel valódi felüdülést jelent.
Magyarország egyik legszebb szállodai
szabadtéri élményfürdője, részben fedett,
részben nyitott vízfelülettel, kényeztető
masszázs és pezsgőágyakkal, pezsgőfürdővel, zuhanyokkal, masszázsfúvókákkal,
gyermekpancsolóval és csúszdával, a
hozzátartozó kellemes, mediterrán jellegű
környezettel és napozókerttel igazi kikapcsolódást ígér.

M-GEL HUNGARY KFT.
A MAGYAR CUKRÁSZ IPAROSOK
ORSZÁGOS IPARTESTÜLETÉNEK
HIVATALOS KIEMELT TÁMOGATÓJA

