Szervezô:

Szakmai támogató:

Aranyfokozatú támogatók:

Az országos fórum elôadásainak témáit a korábbi évek gyakorlata alapján, a regionális fórumokon felmerülô, és a szerkesztôség címére beküldött aktuális témákból állítottuk össze. A rendezvény szakmai támogatója az Élelmezésvezetôk
Országos Szövetsége. Az elôadások az elsô napon 10 órától, a második napon 9 órától kezdôdnek, és várhatóan 16 óráig tartanak.

Élelmezésvezetôk Országos Fóruma
Budapest, 2016. november 9—10.
Elôadástémák:
Az elôadástémák egyeztetése és az elôadók felkérése
még folyamatban van, egy-egy témában akár több elôadás is várható és változhat.
• Diétahibák elkerülése, csapatmunka a közétkeztetésben.
• A közétkeztetési rendelet alkalmazása a hatóság
szemével, aktualitások.
• Közétkeztetési fûszerakadémia.
• A közétkeztetési szolgáltatás alkalmazkodása a változó
jogi és társadalmi elvárásokhoz.
• Gyermekélelmezés ma.
• Élelmezés — Minôség — Ügy.

•
•
•
•
•
•

Helyi termelés — a helyi fogyasztás elônyei.
Drágább-e az egészséges?
Tálalási ötletek közétkeztetôknek.
Kisgyerek, kis gond…? Bölcsôdések étkeztetése.
Gyermek a közétkeztetés asztalánál. Tények és tévhitek.
Szakácsok a közétkeztetésben, szakácsok a közétkeztetésért.
• Közétkeztetési aktualitások.

Részvételi díj:

17 000 Ft

+ áfa/fô

A részvételi díj tartalmazza: a szakmai programokon való részvételt és az étkezések árát, de nem tartalmazza a szállás
költségeit. A részvételi díj nem megbontható, 2 napra szól. Az ebéd árát a számlán külön tételben szerepeltetjük, az adóvonzat a megrendelôt terheli. Elôzetes egyeztetés alapján lehetôség van vegetáriánus ebéd vagy diétás étkezés biztosítására is, kérjük, a jelentkezési lapra írják rá ezt a kérésüket.
Szállás:
1 ágyas szoba br. 13 800 Ft/fô (reggelivel)
2 ágyas szoba br. 8500 Ft/fô (reggelivel)
A szobaárak magukban foglalják az áfát, az idegenforgalmi adót, a büféreggelit, valamint a következô létesítmények használatát: uszoda, jacuzzi, szauna. Nem foglalják magukban a szobai minibárból történô fogyasztást.

Csoportos kedvezmény
A csoportos kedvezmény 500 Ft+áfa a részvételi díjból, amelyet akkor lehet érvényesíteni, ha azonos a számlakiegyenlítô. A jelentkezési lapokat együtt, összetûzve kell beküldeni, nem elég megadni a jelentkezôk számát. A kedvezmény a
hozott személy (személyek) számára jár. A csoportból egy fô teljes árat fizet, a többiek pedig kedvezményt kapnak.

