Budapesti Népdaléneklő verseny
Tisztelt Kollégák!
A „Tiszán innen Dunán túl” budapesti népdaléneklő verseny 2012. február 25 - én (szombat)
délelőtt 9:00 órakor kezdődik az 5-6. évfolyamok számára, előtte regisztráció 8 óra 30 perctől. A
7-8. évfolyamok számára pedig délután 13 órakor kezdődik a verseny, regisztráció 12:30 perctől.
Az eredményhirdetés a két korcsoportnak külön lesz, 5-6. évfolyamnak 12 óra körül, 7-8.
évfolyamnak 16 óra körül.
Tájékozódási lehetőség az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján megjelent 2011/2012.
tanévre szóló országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyek részletes kiírása.
Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.
Jelentkezési határidő : 2012. január 31.
A fővárosi fordulóba a nevezéseket - a kiírásnak megfelelően - Zanatiné Szántai Ildikó
versenykoordinátor email címére küldjék: zanati@fazekas.hu
Fax:314 1208
Nevezési lap letölthető honlapunkról: www.fazekas.hu/ versenyek/ versenykiírás
A verseny nevezési díjai:
Szóló 2000 Ft
Kisegyüttes 2000 Ft
Énekegyüttes 4000 Ft
A nevezési díj befizethető a számla kiküldése után a Fazekas pénztárában készpénzben,
vagy átutalással a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete számlaszámára. (OTP 1178400915793906)
A befizetett összegről számlát adunk. A befizetéskor a megjegyzés rovatba feltétlenül írják be a
versenyző nevét, osztályát, iskoláját, a számla sorszámát a verseny elnevezését (Népdaléneklő
verseny).
Átutalás határideje a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül.
Breinichné Horváth Andrea
a verseny szakmai felelőse
Tisztelt versenyszervezők és felkészítő tanárok!
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot figyelmesen olvassák el kitöltés előtt.
Kitöltés után a jelentkezési lapot küldjék vissza faxon, (fax: 314-1208) postai úton (postai cím:
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) vagy kérés esetén E-mail-en is (gazdasagi@fazekas.hu)
Intézményünk a beérkezett jelentkezési lapok alapján kiállítja a számlát és elküldi postai úton a
megadott címre.
Megkérjük Önöket, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében a jelentkezési lapon szereplő
számlázási címhez a számla kiállításához a pontos címet feltüntetni szíveskedjenek!
Stornó számla igénylésére csak a fizetési határidőn belül van lehetőség!
Kérjük, hogy csak a számla megérkezése után fizessék be a nevezési díjat, és a közlemény
rovatban tüntessék fel a számlaszámot!
Tájékoztatás a számlázással kapcsolatban: 324-7774 Varga Jánosné (Gabriella)
Budapest, 2012-01-05.
Tisztelettel:
Szervezők

