
AOSZ nap 2019. 
FONTOS információk 

Kedves Autista Társunk, kedves Szülő, Hozzátartozó! 

Az Autisták Országos Szövetsége 2019. évben is megrendezi hagyományos szakmai napját, amelyre ezúton 
tisztelettel meghívjuk.  

Az esemény helyszíne és időpontja: 

2019. december 7-én 10-17 óráig,  
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Díszterme (Aula Magna) 

(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) 

Az esemény programját az alábbi linkre kattintva lehet elolvasni: www.aosz.hu/aosznap2019 

A programban olvasható előadások, beszélgetések az 1. emeleten található Aula Magnában lesznek Az Aula 
Magna dísztermet, lépcsőn lehet megközelíteni.  

A 12.40-kor kezdődő programokat 3 különböző teremben lehet majd meghallgatni. Ezeket irányító táblákkal 
jeleztük. 

Regisztráció: 

● Előfordulhat, hogy a várható nagy létszám miatt a regisztrációnál sorbanállásra és rövidebb várakozásra 
lesz szükség.  

● A jelenléti ív aláírása után adjuk oda az ajándékcsomagot.  
● A regisztrációs asztalnál lesznek elhelyezve térképek is. 

A helyszínen AOSZ logós és fehér Kontakt feliratú pólóban lesznek munkatársaink, akiktől szükség esetén 
segítséget kérhetsz. 

Ruhatár: 

A helyszínen a ruhatárat ingyen tudod igénybe venni. A ruhatár a földszinti aulában van, a bejárattól jobbra 
található.  

Mosdók: 

A rendezvény helyszínén tájékoztató táblák jelzik a mosdók helyét. 

Étkezés, italok: 

A rendezvény helyszínén, az 1. emeleten, az Aula Magna díszterem melletti folyosón található asztalokon 
lesznek elérhetőek az ételek és italok. 

A rendezvény keretében ingyenesen az alábbi ételek és italok lesznek elérhetőek a program szerinti 
időpontokban: 

▪ érkezéskor sajtos pogácsa, édes aprósütemény, víz, üdítő és kávé lesz kihelyezve az asztalokra,  

▪ 12 órától sajtos, sonkás-sajtos és gluténmentes sonkás-sajtos szendvicseket és üdítőket (Coca Cola, 
Fanta, Sprite, almalé és őszibaracklé, szénsavas és szénsavmentes víz, kávé) helyeznek el az 
asztalokra, 

▪ a sonkás-sajtos szendvicsekből gluténmentes termékek is készülnek. A laktózmentes étkezést igénylők 
részére 2 féle salátából lehet majd választani, ezek glutént sem tartalmaznak. Ezeket az ételeket a 
munkatársainktól kell kérni.  

 

A rendezvény helyszínén büfé is elérhető, ahol egyéb élelmiszereket és italokat is lehet vásárolni. 

Fontos tudnivalók!. 

Kérünk minden látogatót, hogyha autista családtaggal érkezik a rendezvényre, akkor pontosan tájékozódjon, 
mérjen föl mindent annak érdekében, hogy autista családtagja is jól érezhesse magát rendezvényünkön. Kérjük, 
hogy gondosan mérlegelje részvételüket gyermeke érdeklődése, terhelhetősége szerint.  

A rendezvényhez kellemes időtöltést kívánunk!  Autisták Országos Szövetsége 

http://www.aosz.hu/aosznap2019

