
JELENTKEZÉSI LAP 
Online a CoCoInfon tudsz foglalni: 

http://co-counselling.info/en/event/european-cci-2018-scotland 
Név: ............................................................................................................ 
Cím: ............................................................................................................ 
Város: …………………………. Irányítószám: .............. Ország: ..…….……….. 
E-mail: ..…………………………………………………………………….……..…... 
Telefon: …………................................................................................................ 
Alapképzés tanára(i): ................ ............................................................ 
� Jelöld meg, ha ez az első bentlakásos CCI-od. 
� Jelöld be, ha nem szeretnél a Résztvevői listán megjelenni. 

MEGKÖZELÍTÉS 
� Szeretném, ha felvennének innen: ……………………………………………….. 
� Szállítást tudok vállalni innen: ........................................................................... 

SZÁLLÁS 
Számozd be preferenciád sorrendjében 
� Egyágyas szoba 
� Kétágyas szoba 
� Többágyas szoba (3 vagy 4 ágyas) 
� a következővel szeretnék egy szobában lenni: ..…………………………...…… 
� Kemping 
� Saját szálláslehetőségem van: ...................................................... 

ÉTKEZÉS 
Megpróbálunk a lehetőség szerint minden étkezéssel kapcsolatos kérést 
teljesíteni  
� A következő ételeket 

szeretném: .......................................................................... 
szeretném: .......................................................................... 

PÉNZÜGYEK 
� £250 vagy annak megfelelő előleget fizettem:  

a következő személynek ...................................................... 
                                         ...................................................... 

� Adományom adományod lehetővé teszi mások részvételét 
� Ösztöndíjat kérek 

Ösztöndíjakat az adományok és a létszám függvényében tudunk adni. 

FIZETÉS 
� £s csekkel a McCoco nevére 
� £s Online: McCoCo Sort-code: 08929 számlaszám 65687594  
� Forintban: Ariadne Gaia Alapítvány, MagNetbank SWIFT/BIC HBWEHUHB 

16200106-11566841-00000000. 
A teljes összeget 2018. Július 1-ig kérjük megfizetni. 

CCI Europe 2018 
Énközpontúságból a 
Földközpontúságba 

Élhető egyensúly az “én” és a “mi világunk” között 
 
 

Gartmore House 
 

in 
Loch Lomond & The Trossachs 

National Park, Scotland 
 
 

július 28. – augusztus 4. 



Szeretettel  hívunk, hogy csatlakozz egy közös felfedezésre 
2018 nyarán, egy héten át kutatjuk mi magunk és a világunk 
kapcsolatát.  Egy igen izgalmas és gyönyörűszép helyszínt 
találtunk olyan vendéglátókkal, akik velünk együtt egy 
meghatározó élmény létrehozásán szeretnének fáradozni. 
A benti és kinti terekben többnyelvű műhelyeket tartunk, 
spersze sok-sok ülést. Vagy, ha az jobban tetszik, csak  

                       gyere el, s élvezd Skócia egyik legszebb vidékét!  

GARTMORE HOUSE 
A Gartmore House egy impozáns 19 sz-i skót kastély a Loch Lomond és 
Trossachs Nemzeti Parkban, Aberfoyle közelében található.A helyszín 
ideális gyalogos és kerékpáros túrákra, természetjárásra: 
http://gartmorehouse.com/ 
Az egy, két és több ágyas szobák igen kényelmesek és lifttel is 
megközelíthetők. A sátrazók számára a fő épületben elérhető mosdó és 
zuhanyozó lehetőségek elsőosztályúak. Gartmore House személyzete 
szívesen működik együtt velünk a különféle étkezési szükségletek 
kielégítésén. 
EGOCENTRIKUSBÓL AZ ECOCENTRIKUS FELÉ 
A körülöttünk levő világ hatalmas léptekben változik. A bíráskodó és 
materialista Mi-ŐK elhatárolás láthatóan elmélyíti és aláássa világunk 
szociális hálóját. A tényeket tagadó meztelen hazudozás és félelemkeltés 
mindennapi fizetőeszközzé vált, amely aláássa mindenki bizalmát. A 
klímaváltozás tagadása mindannyiunk életére hatással van. 
Hogyan tudjuk a cocounselling módszerét felhasználni arra, hogy 
átsegítsen a  gondokon és egy fenntartható világot tudjunk létrehozni? 
Az “én” és a “mi világunk” közötti egészséges egyensúly 
megtalálása témakörében szerveződő műhelyek tartását bátorítjuk.  
Javasoljuk, hogy a különböző Cocounselling eseményeken 2018 nyaráig 
dolgozzunk ki workshopokat. Igen, fogunk . Kérlek, gondolkozz velünk: 
Mit ajánlhatnánk fel, hogy a “ Az egonentrikustól az ecocentrikusig” 
téma olyan inspiráló legyen amennyire csak lehetséges? 

MEGKÖZELÍTÉS 
Repülővel: a Glasgow GLA és az Edinburgh-i repülőtér könnyen elérhető. 
Vonattal: a legközelebbi vasútállomás Stirling. 
Autóval: Gartmore House épp a Galsgow és Callender között futó A81-es 
út mellett található. 
Busszal: Aberfoyleból a helyi járat megáll a Gartmore House 
autófelhajtójánál.   
Az  utazási lehetôségekrôl  késôbb kûldünk teljes tájékoztatást.

ÁRAK SZEMÉLYENKÉNT a hét éjszakára 
Early Bird 2018 május 1-ig/ Utána teljes ár 
 Egyágyas szoba az épületben £520 / £550 
 Kétágyas szoba az épületben £480 / £510 
 Többágyas szoba  £450 / £480 
 Kemping £360 / £390 
Azt szeretnénk, ha mindenki számára elérhető lenne a CCI, kérlek adj 
hozzájárulást. Ha a költségek gondot jelentenek, beszélj velünk, vagy küldj 
sms-t valamelyik szervezőnek. 

HELYFOGLALÁS 
1. Kérünk, mielőbb foglald le a helyedet! Ez esetben tudunk speciális 

lehetőségeket kidolgozni. 2018 július 1-ig pontos résztvevői létszámot 
szeretnénk tudni.  

2. 250 GBP (vagy annak megfelelő)  foglaló letétele vagy a teljes 
befizetés biztosítja a foglalás elfogadását. 

3. Kérünk, küldj egy bélyeggel ellátott címzett borítékot, ha a foglalás 
írásbeli mgerősítését szeretnéd. 

4. További információkat és térképet két héttel a CCI előtt küldünk.  
5. Lemondás esetén pénzvisszafizetés (az előleg kivételével) csak 

különleges esetekben lehetséges, kellő időben lemondva. Ez a 
szervezők döntési jogköre. 

FOGLALÁS ÉS FIZETÉS 
A CoCoinfón tudsz online foglalni:  
http://co- counselling.info/en/event/european-cci-2018-scotland 

£s: Itt online tudsz fizetni: Sort-code: 089299 Bankszámlaszám: 65687594 
vagy fizess egy közös euro vagy dollár számlára (ld. CoCoinfo). 
Forintban as AGA bankszámlájára: ld. Jelentkezési lap 
Vagy postázd a Jelentkezési lapot (és a csekket a következő 
kedvezményezettre: “McCoCo”) :Geoff Rowe, Flat 3, 62 Partickhill Road, 
Glasgow G11 5AB, UK 

TÖBB INFÓT SZERETNÉL?  
Geoff Rowe: +44(0)752 806 2343 rowegh@gmail.com 
Saját nyelveden: a helyi CCI összekötőd:  
László Saci: 30/9339 070, saci.laszlo@gmail.com 
Kate Golten: +44(0)792 048 8570 mackechnie01@hotmail.com 
étkezés és különleges diéta. 


