„A JÖVŐ NYELVTANÁRA - A NYELVTANÁROK JÖVŐJE”
NYESZE Nyelvtanári Konferencia – 2019. április 27.
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
1.

Kaphatok-e igazolást a konferencia részvételemről?
Igen. Nem szükséges előzetesen igényelni a dokumentumot. A rendezvény helyszínén a
regisztrációs pultnál lehet átvenni az igazolásokat az ebédszünet kezdetétől.

2.

Ér-e kreditpontot a konferencia?
A konferencia nem akkreditált módszertani képzés, de a 277/1997. Korm. rendelet 5.§ 3. pontja
értelmében elszámolható kötelező továbbképzés teljesítésének. A képzés időtartama 8 tanóra.

3.

Be tudok előre jelentkezni az előadásokra, workshopokra?
Nem. A termekben a helyeket érkezési sorrendben lehet majd elfoglalni.

4.

Megkaphatom utólag az előadás anyagait?
Igen, az előadók által rendelkezésünkre bocsátott anyagokat minden résztvevő letöltheti
honlapunkról a konferencia után.

5.

Feltétlenül kell majd regisztrálnom a helyszínen?
A helyszíni regisztráció elengedhetetlen, mert itt adjuk át a névkártyát, a konferencia
programfüzetét, az ebédkupont (ha igényeltél ebédet) és a welcome pack-et. Kérjük, a
névkártyát egész nap viseld, hogy egyértelmű legyen: jogosult vagy az eseményen való
részvételre.

6.

Mi történik, ha késve érkezem meg a rendezvényre, vagy ha korábban el kell mennem?
A regisztrációs pultnál az esemény időtartama alatt folyamatosan tartózkodik egy szervező,
bármikor lehet érkezni, távozni.

7.

A welcome pack csak angolos vagy németes lehet?
Sajnos nem tudunk más választási lehetőséget adni, de mindkét csomagban lesznek nem nyelv
specifikus anyagok, apró ajándékok is.

8.

Kell-e jegyzetpapírt, tollat vinnem magammal?
Nem feltétlenül, jegyzetfüzetet és tollat találsz majd a welcome pack-ben.

9.

Van ruhatár, ahová a csomagjaimat is betehetem?
Igen, a rendezvény ideje alatt őrzött, ingyenes ruhatár üzemel.

10.

Kell-e enni/innivalóval készülnöm?
A rendezvény alatt nyújtott alapellátás tartalma: gyümölcs, ásványvíz, kávé, tea, pogácsa. Az
ebédedről gondoskodhatsz saját magad, vagy megrendelheted a jelentkezéskor.
A helyszínen már nem lesz lehetőség meleg vagy hideg ebédet kérni, de az épületben üzemelő
büfé nyitva lesz.
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11.

Mikor, hogyan ebédelhetek meg? Az ebédidőben is vannak előadások?
A szendvicset vagy a választott meleg ebédmenüt helyben, épületen belül tudod majd
elfogyasztani a két ebédturnus valamelyikében. Az ebédidő összesen majdnem 3 órán át tart,
ám eközben is van néhány előadás. Ahogy egész nap, úgy az ebédidőben is választanod kell az
előadások között.

12.

Milyen a parkolási lehetőség a helyszínnél?
Az Egyetem környékén szombat délelőtt jellemzően nem nehéz a parkolás.
Tömegközlekedéssel hogyan közelíthető meg a helyszín?
A konferencia helyszíne Budán a Petőfi híd lábánál található a Pázmány P. sétány elején. Pestről
a hídon át a 4-6 villamossal érhető el. Budáról több villamossal, ill. busszal könnyedén
megközelíthető. Utazásod egyszerűen megtervezheted a BKK Futár segítségével.

13.

Ha nem szeretnék semmilyen nyilvánosságra kerülő fotón szerepelni, mit tehetek?
Kérjük, jelezd ezt a helyszínen fotós kollégánknak.

14.

Hogyan lehet részt venni a tombolajátékon?
A tombola ingyenes, a sorsoláson akkor tudsz részt venni, ha a rendezvény végén is jelen leszel
személyesen, és beledobod a tombola dobozba a névkártyád. Csak a jelenlévő résztvevők között
kerülnek kiosztásra a konferencia támogatói által felajánlott nyeremények.

15.

Mi lesz ha nem tudok, vagy mégsem akarok elmenni a konferenciára?
A részvételi feltételeket a jelentkezéskor elfogadtad, ennek értelmében lemondhatod a
részvételed e-mailben 2019. április 15.-ig. Kérjük, írd meg a bankszámlaszámod, a részvételi díj
85%-át visszautaljuk. A részvételt át is ruházhatod, ezt legkésőbb 2019. április 23.-ig kell jelezned
felénk.
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