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FRENÁK PÁL TÁRSULAT 
KORTÁRS TÁNC KORTÁRS TÁNC KORTÁRS TÁNC KORTÁRS TÁNC –––– JELNYELV  JELNYELV  JELNYELV  JELNYELV –––– DRÁMAPEDAGÓGIA  DRÁMAPEDAGÓGIA  DRÁMAPEDAGÓGIA  DRÁMAPEDAGÓGIA     

BEAVATÓ PROGRAM 
TWINSTWINSTWINSTWINS    

2013. ősz2013. ősz2013. ősz2013. ősz    
 
 
 

� A pályázó intézmény neve: _____________________________________________________A pályázó intézmény neve: _____________________________________________________A pályázó intézmény neve: _____________________________________________________A pályázó intézmény neve: _____________________________________________________    
    

� Az intézmény pontos címe: _____________________________________________________Az intézmény pontos címe: _____________________________________________________Az intézmény pontos címe: _____________________________________________________Az intézmény pontos címe: _____________________________________________________    
    

� Az intézmény vezetőjének, igazgatójának neve: __________________________________Az intézmény vezetőjének, igazgatójának neve: __________________________________Az intézmény vezetőjének, igazgatójának neve: __________________________________Az intézmény vezetőjének, igazgatójának neve: ______________________________________________    
    

    
    
� Az iskola részéről a kapcsolattartó pedagógus neve: __________________________________Az iskola részéről a kapcsolattartó pedagógus neve: __________________________________Az iskola részéről a kapcsolattartó pedagógus neve: __________________________________Az iskola részéről a kapcsolattartó pedagógus neve: __________________________________    

    
� A kapcsolattartó telefonszáma: ___________________________________________________A kapcsolattartó telefonszáma: ___________________________________________________A kapcsolattartó telefonszáma: ___________________________________________________A kapcsolattartó telefonszáma: ___________________________________________________    

    
� A kapcsolattartó emailA kapcsolattartó emailA kapcsolattartó emailA kapcsolattartó email----címe: ________________________________________________címe: ________________________________________________címe: ________________________________________________címe: ____________________________________________________________________    
 
 
 
� A jelentkező csoport létszáma: A jelentkező csoport létszáma: A jelentkező csoport létszáma: A jelentkező csoport létszáma: ______  ______ ______  ______ ______  ______ ______  ______ fő fő fő fő     
    
� A jelentkező csoport tagjainak kora: ____A jelentkező csoport tagjainak kora: ____A jelentkező csoport tagjainak kora: ____A jelentkező csoport tagjainak kora: ________________________év év év év     

    
    

� Van a csoportban siket vagy nagyothalló? Van a csoportban siket vagy nagyothalló? Van a csoportban siket vagy nagyothalló? Van a csoportban siket vagy nagyothalló?     
 
� Igen, van; a csoportunkban a siketek száma ____________ fő  
 
� Nem, nincs. 

 
 
 
 
 
 
 



    
    
Az előfoglalkozAz előfoglalkozAz előfoglalkozAz előfoglalkozások ideális időpontja a csoport számáraások ideális időpontja a csoport számáraások ideális időpontja a csoport számáraások ideális időpontja a csoport számára  
(Kérjük, hogy amennyiben lehet, jelöljön meg több napot is, a pontos időpont-egyeztetés ügyében 
telefonon fogjuk keresni!) 
 

� 2013. október 4. (péntek) 07:00-11:30 közötti idősávban  
� 2013. október 4. (péntek) 11:30-15:00 közötti idősávban 
� 2013. október 7. (hétfő) 07:00-11:30 közötti idősávban  
� 2013. október 7. (hétfő) 11:30-15:00 közötti idősávban 
� 2013. október 8. (kedd) 07:00-11:30 közötti idősávban  
� 2013. október 8. (kedd) 11:30-15:00 közötti idősávban 
� 2013. október 9. (szerda) 11:00-16:00 közötti idősávban 

 
Az előadás megtekintésének és az utófoglalkozásAz előadás megtekintésének és az utófoglalkozásAz előadás megtekintésének és az utófoglalkozásAz előadás megtekintésének és az utófoglalkozásnaknaknaknak ideális időpontja a csoport számára ideális időpontja a csoport számára ideális időpontja a csoport számára ideális időpontja a csoport számára    
(Kérjük, hogy amennyiben lehet, jelöljön meg több napot is, a pontos időpont-egyeztetés ügyében 
telefonon fogjuk keresni!) 

 
� 2013. október 10. (csütörtök) 14:00 
� 2013. október 10. (csütörtök) 18:00 
� 2013. október 11. (péntek) 14:00 
� 2013. október 11. (péntek) 18:00 
 

A teljes programcsomag (az előkészítő foglalkozás, az előadás és a feldolgozó foglalkozás) 
kedvezményes ára: 1000 Ft / diák1000 Ft / diák1000 Ft / diák1000 Ft / diák + a kísérőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk + a kísérőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk + a kísérőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk + a kísérőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk    
    
Kérjük jelezzék, hogy szeretnékKérjük jelezzék, hogy szeretnékKérjük jelezzék, hogy szeretnékKérjük jelezzék, hogy szeretnék----e ha futárral juttatnánk el a jegyeket az iskolába még a e ha futárral juttatnánk el a jegyeket az iskolába még a e ha futárral juttatnánk el a jegyeket az iskolába még a e ha futárral juttatnánk el a jegyeket az iskolába még a 
foglalkozások elindítása előtt:foglalkozások elindítása előtt:foglalkozások elindítása előtt:foglalkozások elindítása előtt:    
    

� Igen, összegyűjtjük a csoport jegyeinek árát az iskolában és 
várjuk a futárt.  
 

� Nem, személyesen szeretném átvenni a jegyeket a Jurányi 
Inkubátorház jegypénztárában.  

 
Az adatlap kitöltésével és aláírásával a jelentkező a programban való részvételi szándékát 
fejezi ki és igazolja, hogy a pályázati anyagot elolvasta és a feltételekkel egyetért.  

 
 
 

_____________________________                         
A jelentkező pedagógus aláírása 

 

 

A JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS FOLYAMATOS A JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS FOLYAMATOS A JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS FOLYAMATOS A JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS FOLYAMATOS     
A pályázatokat legkésőbb 2013. szeptember 30A pályázatokat legkésőbb 2013. szeptember 30A pályázatokat legkésőbb 2013. szeptember 30A pályázatokat legkésőbb 2013. szeptember 30----ig várjuk!ig várjuk!ig várjuk!ig várjuk!    

    
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAAK MÓDJAAK MÓDJAAK MÓDJA    

 
� 1 aláírt példányban, beszkennelve, emailben emailben emailben emailben a a a a beavato@frenak.hubeavato@frenak.hubeavato@frenak.hubeavato@frenak.hu email email email email----címencímencímencímen 

a tárgyban feltüntetve, hogy FRENÁK BEAVATÓFRENÁK BEAVATÓFRENÁK BEAVATÓFRENÁK BEAVATÓ    
Az eredményről a pályázókat emailben vagy telefonon értesítjük 

� Segítség, további résSegítség, további résSegítség, további résSegítség, további részletek és információk a zletek és információk a zletek és információk a zletek és információk a beavato@frenak.hubeavato@frenak.hubeavato@frenak.hubeavato@frenak.hu email email email email----címen címen címen címen és/vagy és/vagy és/vagy és/vagy a 06a 06a 06a 06----
30303030----291291291291----4832483248324832----es telefonszámon.es telefonszámon.es telefonszámon.es telefonszámon.    

 


