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XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam
Zalakaros, 2021. szeptember 14-16. (kedd-csütörtök)

MÁSODIK KÖRLEVÉL
Köszönjük, hogy részt kíván venni a XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamon. A
tanfolyam programbizottsága által összeállított program a Szakosztály honlapjáról hamarosan
letölthető (http://elftsv.hu/ a rendezvények menüpont alatt). Idén is érkeztek pályázatok a
Sugárvédelmi Nívódíjra! Ebben az évben sajnos nem tudunk poszter szekciót tartani, de
lesznek a kiállítók által szponzorált kávészünetek!
A Szakosztály Vezetőségválasztó Taggyűlését 2021. szeptember 15-én tartjuk. A Pontos
időpont még nem ismert. A Taggyűlésen kerül megválasztásra az új Elnök, Titkár és Vezetőség.
Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, akkor a kezdés után 15 perccel a gyűlést
megismételjük. A Taggyűlésen csak a Szakcsoport azon tagjai szavazhatnak, akik idén
rendezték tagdíjukat. Ők majd kapnak egy szavazásra feljogosító igazolványt.
A szóbeli előadások ideje 15 perc, amelyet 5 perc vita, megbeszélés követ. A Nívódíj pályázók
esetén az előadások ideje 20 perc, amelyet 5 perc kérdés, hozzászólás követ. A plenáris
előadások 30 percesek lesznek, amelyet 5 perc kérdés, hozzászólás követ. Kérjük, hogy az
időkorlátot lehetőség szerint mindenki tartsa be.
A tanfolyamot Zalakaroson, a Hunguest Hotel Freyában (8749 Zalakaros, Termál út 7.)
(https://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/zalakaros/hunguest_hotel_freya/) rendezzük meg.
A tanfolyam programja 2021. szeptember 14-én 11:00-tól regisztrációval és ebéddel kezdődik.
A továbbképzés hivatalos programját 13:00-kor az elnök nyitja meg köszöntő beszédével.
A parkolás ára 500 Ft/éj/autó, amely igénybevétel esetén, a helyszínen a recepciónál
fizetendő.
Az első étkezés szeptember 14-én az ebéd, az utolsó szeptember 16-án szintén az ebéd lesz.
Az étkezések büfé jellegűek.
A bankett szeptember 15-én 20:00 órakor kezdődik az étteremben, ennek során
szokásainkhoz híven a Sugárvédelmi Szakosztály Emlékérmének és a Nívódíjak átadására kerül
sor.
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