ERDŐFELTÁRÁSI SZAKOSZTÁLY

Meghívó az
OEE Erdőfeltárási Szakosztály
terepi ülésére
A rendezvény időpontja:
A rendezvény házigazdája/helyszíne:
Program:

2022. szeptember 20-21.
Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet

szeptember 20. (kedd)
09:30-ig
09:30
12:30
13:30
17:00
17:30

19:00

Érkezés a Madas László Erdészeti Erdei Iskolába
(https://parkerdo.hu/erdeiiskola/madas-laszlo-erdeszeti-erdeiiskola/#megkozelithetoseg )
Kiegészítő képzés – előadás: Pályázati és közbeszerzési előírások érvényesítése és
ellenőrzése
Ebéd Mogyoróhegyen
Kiegészítő képzés – gyakorlat: folyamatban lévő erdei infrastruktúra fejlesztések
helyszíni megtekintése
Szállás elfoglalása a Mogyoróhegyi Táborban
Szakosztály tisztségviselő választás az Erdei Iskolában
(Választási bizottság alakítás (3 fő), Szakosztályi tisztségekre jelölések összegyűjtése,
jelöltek nyilatkozata a jelölés elfogadásáról, Szakosztályi választás: elnök, titkár,
(esetleges további tisztségviselő), Szavazatszámlálás alatt: beszámoló, munkaterv
elfogadása, egyebek, Ajánlás: országos elnök, ellenőrző bizottság elnöke és tagjai)
Vacsora Mogyoróhegyen

szeptember 21. (szerda)
8:00
9:00
10:00
12:30
14:00
15:00

Reggeli Mogyoróhegyen
Gyalogos függőhíd és a felújítás tervezésének bemutatása a Mogyoróhegyen
Fejlesztések az Apátkúti-völgyben
Ebéd Ördögmalom Étteremben
Kerékpáros látogatószámláló méréseinek bemutatása
Szakosztályprogram vége
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ERDŐFELTÁRÁSI SZAKOSZTÁLY

Részvételi díj:

A kreditpontos képzés díja 5000 Ft, melyet kérünk az Országos Erdészeti
Egyesületnek K&H Banknál vezetett 10200830-32310126-00000000 számú
bankszámlájára a jelentkezést követő 5 munkanapon belül átutalni, a
közleménybe írják be, hogy „Erdőfeltárás”. Az így befolyt összeg részben az
Egyesület, részben az Erdőfeltárási Szakosztály működésének finanszírozását
fogja szolgálni.
A szállás és étkezések teljes díja 25.000, - Ft, melyet a rendezvényt követően
számlázza a Pilisi Parkerdő Zrt. Nem aktív tagoknak 50 % kedvezményt
biztosítunk a szállás és étkezések díjából.

Szállás:

Mogyoróhegyi Táborban
( https://parkerdo.hu/turizmus/turistaszallasok/madas-laszlo-erdeszeti-erdeiiskola/ )

Étkezés:

aki vegetáriánus vagy valamilyen ételre érzékeny, kérem jelezze

Kérjük részvételi szándékot:

2022. szeptember 11.-ig (vasárnap) jelezni az alábbi linken
keresztül:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4f8Xxn
HzeZVXxb254sap77Ga4c8UhmKN6PXonwSBc6ys4Q/viewform

Tisztelettel kérjük, hogy a részvételi szándékot elsősorban a fenti linken keresztül vagy Kálmán
Miklósnál (06-20/9846-012) jelezni szíveskedjetek.
Amennyiben a kihirdetett időpontban a szakosztály tisztségviselő választás a megjelentek száma
miatt határozatképtelen, úgy ugyanezen napirendi pontokkal 2022. szeptember 20. (kedd) 18:00ra megismételt választást hívunk össze.
Visegrád, 2022.08.11.
Kálmán Miklós
elnök
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