
   

INFOSHEET 

Köszönjük, hogy jelentkeztél a képzésre! 

Szeretnénk megosztani veled néhány olyan gyakorlati információt, amit tudnod kell 

érkezésed előtt, hogy minden zökkenőmentesen menjen és, hogy az együtt töltött egy hét 

örömtelibb legyen. 

Szálláshely 

A szállás Hollókőn (mely az UNESCO világörökség része) Budapesttől 100 km-re található. 

Egy közösségi szállóhelyen, a Kreatív Térben, amelyet gyönyörű természet vesz körül. Ez 

egy 3 szintes kőépület, 4-5-6 ágyas szobákkal, amelyek mindegyike rendelkezik saját 

zuhanyzóval és WC-vel. Található továbbá az épületben tréningszoba, étkező, közösségi 

helyek, és  mindezt körülveszi egy nagy kert. Az ágynemű (kivéve a törölközőt), ingyen WiFi, 

sport- és technikai felszereléseket biztosítva vannak. Az elektronikus csatlakozó magyar C 

típusú - ez izraeli telefon töltőkhöz működik, de a laptop töltőkhöz nem. 

Cím: Orgona utca 31, 3176 Hollókő, Magyarország. 

Honlap: www.kreativter.hu  

GPS koordináták: 47.99372, 19.591391 

A faluban található kisbolt, pékség, ATM, keresztény templom.   

 

 

 

 

 

 

 

Érkezés: 

Arra kérünk titeket, hogy október 4.-én legkésőbb 14:00-ra érkezzetek meg a Kreatív Térbe.  

Távozás: 

Október 12-én, legkésőbb délelőtt 10:00-ig el kell hagyni a szállást. 

Az utazási költségtérítés részleteiért keresse fel a csoportvezetőt, kapcsolattartót, mivel a 

költségek országok szerint eltérőek. 

http://www.kreativter.hu/


   

Étkezés: 

A képzés során szakácsok gondoskodnak az étkezésekről. Három étkezés/nap, kávé, tea, 

gyümölcs egész nap elérhető lesz. Van egy kisbolt, pékség, kávézó és ATM a faluban, 

abban az esetben, ha szeretnél még vásárolni valami harapnivalót. 

6 diétás kategóriában tudunk ételt biztosítani, amelyek közül választanod kell. Kérjük, jelöld 

meg a kiválasztott kategóriát a visszaigazoló mellékleten. Kérjük, ezt mindenki töltse ki! 

Melléklet: 

https://docs.google.com/forms/d/1AOfPXp8XEIa2uyRwyMPRRJFtqkI6yxgHEYaEjgmlOUU/e

dit?usp=sharing   

Az első étkezés meleg vacsora lesz október 4-én. Az utolsó étkezés reggeli lesz, vagy 

csomagolt szendvicset kapnak azok, akik október 12-én kora reggel távoznak. 

A dohánybolt jelenleg zárva van, de a faluban felmerült, hogy újra kinyit majd. Így jelenleg 

nem garantálhatjuk, hogy dohányt vásárolhatsz a faluban, így vásárold azt meg Budapesten. 

Mit hozz magaddal: 

 

hangszert, amelyen szívesen játszol (nem kötelező) 

Egyéb általános dolgok, amelyeket javasolunk hogy hozz magaddal: 

 időjárásnak megfelelő öltözetet 

 törölközők 

 kényelmes ruhát a mozgáshoz 

 beltéri cipő vagy papucs 

 saját gyógyszer, igény szerint 

 útlevél vagy egyéb hivatalos azonosító okmány 

 E111 kártya (EU egészségbiztosítási kártya); az EU-n kívüli állampolgárok számára 

saját biztosítás; magyar állampolgárok számára TAJ-kártya 

 bármi egyebet nyugodtan hozz, ami kapcsolódik a képzés témájához. 

Ha bármi kérdésed lenne keress minket bátran! 

 Email: kovacs.johanna@egyesek.hu  

eszter.koranyi@egyesek.hu  

 +36 20 5821051 

Nemsokára találkozunk!  

https://docs.google.com/forms/d/1AOfPXp8XEIa2uyRwyMPRRJFtqkI6yxgHEYaEjgmlOUU/edit?usp=sharing
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