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4. körlevél
Tisztelt Kollégák!
Egy héttel a X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi
konferencia nyitónapja előtt néhány fontos információt szeretnénk közreadni tájékoztatásul.

Helyszín
A Konferencia helyszíne a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara. Valamennyi
szakmai program (előadásszekciók, poszterszekció, vitaülések) az Egyetem P-épületében
kerül megrendezésre (9400 Sopron, Cházár András tér 1.). Az épület megtalálását tájékoztató
feliratok és a Konferenciát hirdető molinó is segíteni fogja.
A helyszín megközelítéséhez az alábbi térkép nyújt segítséget:

Főbb közlekedési tudnivalók:
•

Vonatok érkeznek Budapest felől: 8:42, 9:53, 10:42, 11:57, 12:42, 13:54, 14:55
(az aláhúzottak közvetlen járatok)

A z é v f á j a 2 0 1 4 : a mezei juhar [Acer campestre L.]

•

A Vasútállomás kijáratától közvetlenül balra található buszmegállóból induló 1-es és
10-es helyi autóbuszjáratok 4 perc alatt jutnak el az Erzsébet-kert megállóig (3.
megálló, a leszállóhelyet a buszon bemondják). Az Erzsébet-kerttől gyalog néhány
perc alatt elérhető a P-épület (a park túlsó végénél).

•

Gépkocsival érkezők a Győri út – Csengery út – Frankerburg úti aluljáró – Cházár
András tér útvonalat kövessék. Parkolás ingyenes a közeli Tóth Antal utcában, illetve
az egyetemi menza mellett.

Megnyitó
A konferencia ünnepélyes megnyitója március 7-én 10,30-kor kezdődik a P-épület
nagyelőadójában. Kérjük, hogy a konferenciára jelentkezettek jelenlétükkel tiszteljék meg a
nyitórendezvényt.

Regisztráció
A regisztráció helyszíne a P-épület bejáratánál lesz. A pénzügyi (számlázási, kifizetési, stb.)
ügyintézést szintén a regisztrációs standnál lehet bonyolítani. Regisztrálásra folyamatosan van
lehetőség. Ezzel is igyekszünk a torlódást elkerülni és a nyitó ünnepségen való részvételt
elősegíteni.

Étkezés
Az étkezések és a Fogadás helyszínei (Nyugat Étterem, Menza) legegyszerűbben gyalog
közelíthető meg, a P-épülettől 5–10 perc sétával érhetők el.

Kérés a konferencia előadóihoz
Az előadást bemutató résztvevőktől a regisztrációs asztalnál elkérjük az előadás-fájlt. Kérjük,
hogy ppt-formátumú fájlt hozzanak magukkal!
Ezúton is szeretnénk ismételten felhívni az előadók figyelmét, hogy az előadások
megtartására maximum 12 perc áll rendelkezésre. Kérdésekre, hozzászólásokra további 3
perc lehetőséget adunk. A Konferencia gördülékeny lebonyolítása csak az időkeret betartása
mellett lehetséges.

Poszterek
Álló tájolású, maximum 60 cm széles és 100 cm magasságú poszterek bemutatására van
lehetőség. A poszterek, valamint a sokszorosított kicsinyített poszterek („hand-out”)
elhelyezéséhez szükséges eszközöket biztosítjuk.

Fogadás
A szombat esti Fogadás (Menza épülete) minden regisztrált résztvevő számára ingyenes.
(Kérjük, hogy a Fogadás idejére tegyék ki a regisztrációnál kapott konferencia-kitűzőt.
Köszönjük!)

Büfé
A Konferencia ideje alatt a P-épületben büfé üzemel. Élelmiszerbolt az étkezések helyszínei
mellett található a közelben (CBA bolt).

Minden tisztelt Kollégát szeretettel várunk egy hét múlva Sopronban!

Sopron, 2014. február 28.

Tisztelettel:
A Konferencia szervezői

