Sárospataki Képtár
Sárospatak, Szent Erzsébet út 14. H-3950
+36-20-477-0086 info@patakikeptar.hu

Felhívás nyári „Múzeumi nap(közi)”-ben való részvételre f e l s ő t a g o z a t o s o k számára
A Sárospataki Képtár tovább folytatja az elmúlt évben megkezdett múzeumpedagógiai tevékenységét.
Ez évben is megszervezi a nyári „múzeumi nap(közi)”-jét. A gyermekek számára szervezett nyári
szabaidős álló programsorozat célja, hogy városunk felnövekvő lakói számára olyan programokat
kínáljunk, amelyekben közelebb kerülnek a képzőművészethez.
A programhoz sikerült újabb pályázati támogatásokat szereznünk ezért a részvevőknek, csupán az
étkezés és az anyagok költségeit kell megtéríteni, amely 6.000

Ft/fő.

A program során a gyermekek számára egész napos elfoglaltságot kínálunk az alábbi megvalósításban.
Időtartam: 2015. július 13 (hétfő) – július 17. (péntek)
Programok naponta azonos szerkezetben valósulnak meg:
8.00 – 12.00 játékos tematikus képzőművészeti foglalkozások
12.00 – 13.00 ebéd, amelyet mi biztosítunk (a tízórairól a szülőknek kell gondoskodniuk)
13.30 – 16.00 múzeumi játékos foglalkozások különböző tematikák szerint
A programot a korábbi múzeumpedagógiai projektünk során már gyakorlatot szerzet kollégák vezetik.
További információk a Sárospataki Képtárban (Sárospatak, Szent Erzsébet út 14.) kérhető Bordás
István képtár vezetőnél. Elérhetőségei: +36 20 6265102, info@patakikeptar.hu.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és az iskola vezetéséhez való eljuttatásával lehet,
melyet hagyományos vagy elektronikus úton kell visszaküldeni a fenti címek valamelyikére!
Összesen 18 fő fogadására van módunk ezért a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében van
módunk fegyelembe venni!

Jelentkezési határidő 2015. június 20.

Sárospataki Képtár
Sárospatak, Szent Erzsébet út 14. H-3950
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JELENTKEZÉS LAP A SÁROSPATAKI KÉPTÁR „MÚZEUMI NAP(KÖZI)” CÍMŰ PROGRAMJÁRA
A helyszín: Sárospataki Képtár, Szent Erzsébet út 14.
Időtartam: 2015. július 13 (hétfő) – július 17. (péntek) f e l s ő t a g o z a t o s o k

A jelentkező gyermek neve: ......................................................................................................................

A gyermek iskolája: ....................................................................................................................
Évfolyama: ................................................................................................................................................
A gyermek telefon száma, ha van ilyen: ...................................................................................................
A gyermek e-mail címe, ha van ilyen: .......................................................................................................

A gyermek aláírása:
..................................................................................

A szülő, gondviselő neve: .........................................................................................................................
Címe: .........................................................................................................................................................
Telefon száma (esetleg telefon számai): ....................................................................................................
E-mail címe: ..............................................................................................................................................
Alulírott szülő/gondviselő hozzájárulok, hogy gyermekem rész vegyen a fent megjelölt program
sorozaton a jelzett időben.
Vállalom továbbá, hogy az étkezés költségeit 6.000 Ft-ot számla ellenében Kp-ben/banki átutalással
(megfelelő rész aláhúzandó) megfizetem.
Vállalom, hogy a jelzett napokon gondoskodom gyermekem foglalkozásokon történő reggel 8.00-ra
történő megjelenéséről és 15.30 –tól való haza szállításáról. Vállalom továbbá, hogy tízóraiját
biztosítom.
Dátum: .................................................................................................
.................................................................................
Szülő/ gondviselő aláírása
Visszaküldendő hagyományos vagy elektronikus módon Sárospataki Képtárba,
Sárospatak, Szent Erzsébet út 14., info@patakikeptar.hu.

