Jelentkezési lap
Ir(T)áS
A Szépírók Társasága kortárs irodalmi alkotótábora
A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a résztvevő (18 éven aluli esetében a szülő) aláírásával
és elküldésével, valamint a tábor díjának (egy összegben, vagy két részletben) befizetésével történik.
A jelentkezési szándékot, kérjük, e-mailben is jelezze (az esetleges postai problémák elkerülés miatt a
csapodykinga@gmail.com címen.)
A tábor díja 25 000 Ft, ami magában foglalja a szöveggondozást és a szemináriumi munkát képzett
mentorok segítségével, meghívott neves írók, költők, irodalmárok előadásait (lásd program), valamint
a szállást és étkezést (napi háromszori étkezés, augusztus 1-jén ebéd és vacsora, 7-én csak reggeli). A
résztvevő az utazást Visegrádig maga oldja meg, annak költségeit nem tartalmazza a részvételi díj.
Visegrád központtól a táborhelyre feljutásban segítünk.
Befizetés módja: átutalással a Szépírók Társasága bankszámlájára.
Számlaszám: OTP 11706016-20790473 – az átutalás közleménye rovatba, kérjük, tüntesse fel:
Ir(T)ás tábor
Igény esetén lehetőséget biztosítunk részletfizetésre is. Az első részlet – 15 000 Ft – befizetésével a
jelentkező biztosítja helyét a táborban. Ennek befizetési határideje legkésőbb június 15. A fennmaradó
10 000 Ft befizetésének határideje július 15. A befizetett összeget csak nagyon indokolt esetben (pl.
kórházi igazolás bemutatásával) van módunk visszafizetni.
A jelentkezési lapot, kérjük, az alábbi címre küldjék vissza:

Csapody Kinga
Veszprém
Flórián u 3/a
8200
Információkat kaphatnak:
Csapody Kingától 06 20 335 9793
csapodykinga@gmail.com
www.szepiroktarsasaga.hu
http://irtastabor.blog.hu és a tábor Facebook oldalán

Jelentkezési lap

Név:_______________________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
Születési hely, idő:___________________________________________________________
Állampolgárság, anyanyelv:___________________________________________________
Személyigazolvány száma:____________________________________________________
TAJ szám:__________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
Telefonszám:________________________________________________________________
Szülő telefonszáma:__________________________________________________________
Iskola neve, évfolyama:_______________________________________________________
Van bármilyen különleges étkezéssel kapcsolatos tudnivaló?(vegetáriánus, érzékenység)
___________________________________________________________________________
Allergiás bármire? (Ha igen, mire?)____________________________________________
Van súlyos egészségügyi problémája? ___________________________________________
Szed rendszeresen valamilyen gyógyszert? (Ha igen, milyet?)
___________________________________________________________________________
Egyéb:_____________________________________________________________________

A résztvevők kötelezettségei:

A tábor résztvevőinek be kell tartaniuk a tábor szabályait, amelyeket a tábor első napján a
tábor személyzete ismertet a résztvevőkkel. Az előírások megszegéséből származó összes
következményért, esetleges kárért a felelősség a résztvevőt, illetve annak szülőjét
(gondviselőjét) terheli. A táborba hozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Alulírott __________________________ jelentkezem a 2011. augusztus 1-7. között
Visegrádon (Mogyoróhegyi Természet- és Erdővédelmi Tábor és Erdei Művelődési Ház)
megrendezésre kerülő táborba. A jelentkezés feltételeit elolvastam, elfogadom.

___________________________________
Aláírás

Dátum:_____________________________

A rendezvényt az Nemzeti Kulturális Alap támogatja
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

