

JELENTKEZÉSI LAP 
a ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK gödöllői táborába
2019. június 17-23.
Helye: Frederic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Név: .................................................................................Lakcím:..........................................................................
Tel: ..................................Életkor: ....................Zeneiskolai oszt: ................... Hangszer: ....................................
Jelölj meg EGY délelőtti csoportot, amelyre jelentkezel!
VONÓSZENEKAR – vezényel Gál Tamás
FÚVÓS EGYÜTTES – Pintér László vezetésével
DRÁMAJÁTÉK - Tápai Dórával (maximális létszám 20 fő, a jelentkezés sorrendjében)
TÁNC és KOMMUNIKÁCIÓ – Vajda Gyöngyvér és Homolya Szilvia vezetésével
IF YOU ARE HAPPY… angol dalok és zenei játékok Váray-Major Zsófiával
Délutáni foglalkozások - Húzd alá, amelyeken részt szeretnél venni!
Kórus, népi ének, fúvós/gitáros/vonós/zongorás kamarazene, pop és musical, kézműveskedés, barkácsolás.
Foglalkozásvezetők: Badinszky Katalin, Barta Katalin, Benedek Krisztina, Bordás Eszter, Eszenyi Zsombor,
Géczi András, Horváth Judit, Kósáné Szabó Beáta, Körömi Gábor, Lázárné Nagy Andrea, Szentgáli-Varga
Szilárd, Szonda Gabriella.
Részvételi díj: 28.000.- Ft (foglalkozások 9.00-17.00 óráig, tízórai, ebéd, uzsonna, esténként koncertek)
Barkácsolásra jelentkezőknek anyagköltség: +1.000.- Ft/fő
Itt jelezd, ha június 22-én (Múzeumok Éjszakája) a zeneiskolában szeretnél aludni:
(Ami ne maradjon otthon: hálózsák, fogkefe, törölköző, pizsama, jókedv)
A bent alváshoz szülői engedély szükséges.

Szülő aláírása: …………………………………………….

Információk, melyekről tudnunk kell Veled kapcsolatban, ha bent töltöd az éjszakát (allergia, betegség, egyéb):
…………………………………………………………………………..............................................................

Jelentkezés és befizetési határidő: 2019. június 11.
Fizetni átutalással a 12021006-00116678-00100008 számlaszámra - a jelentkező nevének feltüntetésével -,
vagy személyesen a zeneiskola titkárságán Badinszky Katalinnál lehet.
Szülő aláírása: …………………………………...……
 Fontos tudnod, hogy ha a mobiltelefonod nagyon lefoglal, mi is lefoglaljuk! De csak amíg a táborban vagy! 

További információ: Buka Enikő +36 30 240 9747 chopinzeneiskola@gmail.com

___________________________________________________________________________________
A jelentkezési lap csak aláírással együtt érvényes. Kérjük mindkét oldalt kitölteni!

SZÜLŐI NYILATKOZAT TÁBOROZÁSHOZ

Tábor neve: ZENE- ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK GÖDÖLLŐI TÁBORA
Tábor ideje: 2019. június 17-23.
Táborozó neve: ……………………………………………………….…………….…………..
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………..…………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………
TAJ-száma: ……………………………………………………………………….….…………..
Anyja neve:
…………………………………………………………………………………………………….
Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetők a következő tünetek: láz, torokfájás,
hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, váladékozó
szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. A gyermek tetű- és rühmentes.
Gyógyszerallergia: ………………………………………..…………………………….………
Ételallergia:…………………………………………………………………………………….
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ……………………………………………
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..
a nyilatkozatot kiállító szülő (törvényes képviselő) aláírása

___________________________________________________________________________________
A jelentkezési lap csak aláírással együtt érvényes. Kérjük mindkét oldalt kitölteni!

