
K I S K U N M A J S A

Lurkó
NéptánctáborXV. 2021. július 4 - 11.

JELENTKEZÉSI LAP

Lurkó neve:
Életkora:                             TAJ száma:
Lakhely:
E-mail cím:
A Szülő telefonszáma:
Fontos információ (gyógyszerérzékenység, allergia, fóbia...)

A részvételi díj magában

foglalja az oktatásokon,

a kézműves foglalkozásokon,

az esti programokon való

részvételt és a tábori pólót is.

Amennyiben a Lurkó rendelkezik
hangszeres előképzettséggel és

saját hangszerrel,
jelentkezhet népzene-oktatásra.

Néptánc, népi ének és népzene
foglalkozások közül csak egyet választhat,

mivel azok egy időben vannak.

A táborba való jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap leadásával és 10 000 Ft előleg befizetésével történik!
Ezt megteheti személyesen Rimóczi  Lászlónál vagy a jelentkezési lapot leadhatja e-mailben, az összeget
pedig elutalhatja a Mayossa Hagyományőrző Egyesület számlájára: 11732143-20057578
(közleményben kérjük tüntesse fel gyermeke nevét, és a LURKÓ szót).
Információ:  +36 30 624 0638; mayossa1995@gmail.com, Kiskunmajsa, Kálvária u. 12/a.

A TÁBOROZÁS DÍJA: (Kérjük, a megfelelőt x-el jelölje!)

       31.000 Ft - ebéddel; reggeli és vacsora nélkül
       33.000 Ft - ebéddel és vacsorával; reggeli nélkül
       35.000 Ft - reggelivel, ebéddel, vacsorával

VÁLASZTOTT FOGLALKOZÁS:  

       NÉPTÁNC
       NÉPI ÉNEK
       NÉPZENE - HEGEDŰ

(Kérjük, a megfelelőt x-el jelölje!)

       NÉPZENE - BRÁCSA
       NÉPZENE - NAGYBŐGŐ
       NÉPZENE - CITERA

Megkérünk minden táborozót, hogy a tábor első napján, vasárnap 12 órától jelentkezzen be a regisztrációs irodában.
A fennmaradó tábordíjakat ekkor lehet befizetni. Az egészségügyi igazolásokat a táborba érkezés napján kell a SZÜLŐKNEK kitölteni.

Kelt:.............................................2021. hó ....... nap....... ..............................................................
Szülő aláírása

Jelentkezési határidő: 2021. május 30.
Az ezután leadott jelentkezéseket többletköltség terheli:
a tábor napjáig jelentkezőknek +2500 Ft, míg a tábor napján jelentkezőknek +5000 Ft  a tábordíj!

A jelentkezési lap kitöltésével, valamint aláírásával a Szülő igazolja, hogy gyermeke részt kíván venni a XV. Lurkó Néptánctáborban, a tábor
házirendjét ismeri, elfogadja és betartja. Hozzájárul, hogy gyermekéről fénykép, valamint videófelvétel készüljön, melyet a Mayossa
Hagyományőrző Egyesület szabadon felhasználhat. Elfogadja, hogy a befizetett előleget csak abban az esetben áll módunkban visszafizetni, 
ha a tábor előtt minimum 15 napon belül jelzik, hogy a gyermek mégsem tud ott lenni. Ha külső tényezők (például a koronavírus okán
bevezetett újabb korlátozások) nem teszik lehetővé a tábor megrendezését, a befizetett előlegeket természetesen visszatérítjük. 
A sátorállítás július 4. vasárnap reggeltől lehetséges. A korábban felállított sátrakért nem vállalunk felelősséget!

IGÉNYEL-E GLUTÉNMENTES VAGY LAKTÓZMENTES ÉTKEZÉST?
        Igen, gluténmentest                                                     Nem
        Igen, laktózmentest
        Igen, glutén- és laktózmentest is
        Egyéb: ........................................................................................................

PÓLÓ MÉRET:
       S               M
       L               XL
MELLBŐSÉG:
................... cm
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