Jelentkezés a XXXII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCTÁBOR-ra
Application form of the XXXIII. Csutorás INTERNATIONAL FOLK MUSIC and dance camp
A következő tábor időpontja: 2018.

augusztus 5 - 12.

Kérjük, hogy minden adatot pontosan töltsön ki! Az aláhúzott mezők kitöltése kötelező!
Please fill in all the data! The underlined fields are required!
Az adatlap kitöltésével elfogadom a Tábor Házirendjét! / The form filling accept the policy for Camp!

Teljes név / full name: ………………………………………………………………………
Életkor / age: …………………….

Levelezési cím / postal address: ………………………………………………………………………………………….

Telefon (mobil vagy vezetékes) / phone: ………………………………………………

E-mail cím / e-mail: ……………………………………………………………………….

TAJ szám / social security number: …………………………………………………….
Amennyiben magyar tajszámmal rendelkezik, kérjük írja be!

Ha csoporttal táborozik, csoportnév / group name (if are you in a group): …………………………………………

Választható műhelyfoglalkozás / Which of the following would you participate in one session?
(a megfelelő aláhúzandó / please underline)
A zenekar-, népdalkör-vezetői tanfolyamra 18 éves kortól lehet jelentkezni. Alapfokú művészeti oktatói tanfolyam, egy éves
időtartamú. A Csutorás tábor egy hetével kezdődik, majd őszi és tavaszi 2 napos konzultáció után a következő tábor végén sikeres záróvizsga esetén - tanúsítványt ad.















zenekar-, népdalkör-vezetői tanfolyam
brácsa / viola
cimbalom / dulcimer
citera / zither
duda / bagpipe
furulya, kaval / flute
hegedű / violin
koboz / lute
nagybőgő / double bass
népi ének / singing
néptánc / folk dance
tambura / tambourine
tekerő / hurdy-gurdy
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Kézművesség / handicraft:
A kézműveskedés választható fő vagy mellékfoglalkozásként is.
a megfelelő aláhúzandó / please underline







népi bútor festés / traditional furniture painting
kosárfonás / basketry
nemezelés / felting
agyagozás / pottery
hangszerkészítés / instrument making

Fióka gyermekjátszó:
A gyermekek 4 éves korig szülővel, egy kísérővel, 4 év felett önállóan is részt vehetnek a Fióka gyermekjátszó foglalkozásokon.
a megfelelő aláhúzandó / please underline

 részt veszek a fióka gyermekjátszó foglalkozásokon

Milyen szinten van / Level of knowledge
(a megfelelő aláhúzandó / please underline):





kezdő / beginner
középhaladó / intermediate
haladó / advanced

Jelölje be X-el, hogy mely napokon kíván részt venni a táborban / which days you want to attend:

vasárnap
sunday

hétfő
monday

kedd
tuesday

szerda
wednesday

csütörtök
thursday

péntek
friday

szombat
saturday

Részvétel

Ha igényel szállást, melyik napokon / If you require accommodation, which days:

vasárnap
sunday

hétfő
monday

kedd
tuesday

szerda
wednesday

csütörtök
thursday

Szállás

Válassza ki a szállás típusát / select type of accommodation
(a megfelelő aláhúzandó / please underline):







kollégium 4 ágyas szoba / 4 bed dorm room;
kollégium matracos szoba / mattress dorm room;
sátor vagy lakókocsi / tent or caravan
külön szállás a tábor területén kívül / another type of accomodation
nem kérek szállást/I don't require accommodation
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péntek
friday

szombat
saturday

Ha igényel vendég szállást a Gála utánra, írja be, hogy hány főre / If you require guest accommodation
for the Gala after, enter the number of people: ……………

Ha igényel étkezést, az alábbiakat töltse ki! / If you require catering, fill out the following!
(a megfelelő aláhúzandó / please underline)







Normál étkezést kérek (normal menu)
Vegetáriánus menüt kérek (vegetarian menu)
Gluténmentes menüt kérek (glutene-free menu)
Felnőtt adagot kérek (adult size menu)
Gyermek adagot kérek (child size menu)

Melyik napokon igényel étkezést? / If require catering, which days?
(a megfelelő aláhúzandó / please underline)

Ebéd
dinner

Reggeli
breakfast

Vacsora
supper

Vasárnap
sunday
Hétfő
monday
Kedd
tuesday
Szerda
wednesday
Csütörtök
thursday
Péntek
friday
Szombat
saturday
Vasárnap
sunday

Az étkezés az alábbi kártyákkal is kifizethető: Széchenyi Pihenőkártya (OTP Bank, K&H bank, MKB Bank, valamint az EMC által
kibocsátottak), Erzsébet Utalvány, Ticket Restaurant utalvány, Sodexo Cafetéria!

Milyen módon kívánja kifizetni az étkezést? / The manner in which it intends to pay for catering?
(a megfelelő aláhúzandó / please underline)





Készpénzben a helyszínen / cash
Széchenyi pihenőkártyával
Erzsébet utalvánnyal
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Ha igényel vendég étkezési jegyet a Táborzáró Gálára,
írja be a darabszámot / If you require guest meal tickets, enter the number of items: ……………

A 2018-as évben minden táborozónak jár 1 db ajándék Csutorás póló! Kérem válasszon színt és méretet:
(a megfelelő aláhúzandó / please underline)




környakú (normal)
V-nyakú (v-neck)

Válasszon pólószínt / Choose the color of T-shirt:
fehér
white

fekete
black

zöld
green

kék
blue

piros
red

sárga
yellow

Válasszon pólóméretet / Choose the size of T-shirt:

S

M

L

XL

XXL

Ha a tábordíjról vagy az étkezésről áfá-s számlát kér, írja be a számlázási nevet és címet. Ha a számla
postázási címe eltér a vevőétől, akkor azt is jelezze!
Please enter your name, billing address if you would like a bill the camp fee, or the catering. If mailing
address is different from the account of the customer , you can also indicate !
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Jutalmazott, térítésmentes táborozó (pl. Hajnal Akar Lenni népzenei verseny):

igen

nem

Ha egyéb közlendője van a szervezők részére, írja ide / any other message for the organizers:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………
dátum / date

…………………………………………
aláírás / signature
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