J E L E N T K E Z É S I LAP
XXXIII. Tisza-Folk Nyári Népzenei és Néptánctábor
Tiszakécske, 2017. július 29. – augusztus 5.
Jelentkező neve:
Csoportos jelentkezés esetén a csoport neve:
Csoportvezető neve:
Levelezési cím:
Telefon, E-mail:
Sorsz.
Születési idő
Név

Választott
főfoglalkozás1

Előleg3

Szakmai
szint2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
A fenti névsorban az összes táborozót fel kell tüntetni!

Táborunk idei témája az asszonysors. Mint az elmúlt években mindig, gálaműsorunkban az idén is rövid
párbeszédekben, mulatságos jelenetekben elevenítjük fel az ezen eseményhez kötődő népszokásokat.
Hogy ez minél érdekesebb és emlékezetesebb lehessen, kérünk titeket, hogy minél többen vállaljatok
benne szerepet.
Kedvezményes díjak (Ft)
A tábor részvételi díja:

- 14 év alatt
- 14 – 18 év között
- 18 év fölött
- csak oktatást kérőknek

Teljes részvételi díj
(Ft)
37.800
39.900
41.900
15.500

Jelentkezési határidőig
előleget befizetve

Jelentkezési határidőig teljes
árat befizetve

36.200
38.300
40.200
14.500

34.700
36.800
38.700
13.000

A részvételi díj magában foglalja a szállás (7 éjszaka) és oktatás, a napi háromszori étkezés, valamint az
összes szabadidős program költségét. A részvételi díj előlege: 19.000,-Ft személyenként.
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Választható főfoglalkozások: citera, népi ének, néptánc, vonós hangszerek
Szakmai szintek: Kezdő, közép, haladó, ezen felül citeránál többszólamú (Egy jelentkező egyszerre csak egy főfoglalkozást
és szakmai szintet írhat be!)
3
Előleg: Mekkora összeg került befizetésre, illetve a befizetés csekken történt vagy utalással.
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Jelentkezési határidő: 2017. július 10.
A jelentkezés érvényessé csak az előleg beérkezése után válik.

Nyilatkozat:

Alulírott, kijelentem, hogy a befizetett részvételi díj-előleget csak akkor tudom visszaigényelni, ha
jelentkezésemet indoklással 2017. július 15-ig írásban visszavonom.

Kelt: ……………………………………..……………….

………………………………………….
Vezető vagy szólista aláírása

Egyéb tudnivalók:











A kitöltött jelentkezési lapot a tabor@tiszafolk.hu e-mail címre, vagy postán a Tisza-Folk
Alapítvány, 6060 Tiszakécske, Tisza u. 13. kérjük elküldeni.
Az előleget lehetőleg átutalással (vagy bankfiókban történő befizetéssel) az OTP Banknál vezetett
11732208-20035987 számú folyószámlánkra kérjük befizetni.
Abban az esetben, ha a jelentkező postai úton szeretné elküldeni az előleget, kérjük azt ne
rózsaszín postai utalványon tegye meg, hanem szándékát jelezze felénk, s mi küldünk hozzá
csekket.
A fennmaradó összeget a tábor kezdésekor a helyszínen kell befizetni, ami után a teljes összegről
számlát állítunk ki.
A jelentkezést csak az előleg megérkezése után tudjuk véglegesnek tekinteni, csak ezután
foglaljuk le a kollégiumban a szállást és étkezést a táborozó számára.
A jelentkezéseket kizárólag jelentkezési sorrendben fogadjuk el. Ha a szálláshely a jelentkezési
határidő előtt betelik, szívesen segítünk a külső szálláskeresésében!
Ha valaki jelentős és igazolható ok miatt nem vehet részt a táborban, de a részvételi díj-előlegét
befizette, pénzét 2017. július 15-ig visszakérheti. A jelzett időpont után a pénz visszautalására már
nincs lehetőségünk.
Azoktól, akik bármely oktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak, életkortól függetlenül
szülői egészségügyi igazolást kérünk a táborozáshoz! A nyomtatvány honlapunkról letölthető.
Hangszert biztosítani nem tudunk, ezért kérünk mindenkit, hogy igényeinek megfelelő(eket)
hozzon magával!
A jelentkezők a jelentkezési lap kitöltésével elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk képés/vagy videófelvételek készülhetnek, valamint hozzájárulásukat adják, hogy a Tisza-Folk
Alapítvány munkája során azt felhasználhassa, valamint nyilvánosságra hozhassa. Ha valaki
panaszt szeretne tenni a róla készült, illetve megjelentetett felvételek kapcsán, ezt a
tabor@tiszafolk.hu címen teheti meg. Az ebből fakadó esetleges problémák miatt kártérítési igény
nem nyújtható be!

