
TÉLI ÖSSZMŰVÉSZETI TÁBOR  
 

 KISS ZENEDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

  

2023. január 4. (szerda). – január 6. (péntek) 
 

A táborba jelentkező gyerekek kórus, népzene, ütőhangszeres- ritmust fejlesztő játékok, 

moderntánc és balett, valamint képzőművészeti foglalkozásokon vehetnek részt.  

A foglalkozásokat a Művészeti Iskola pedagógusai tartják. 

A tábor megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul! A tábor 5-14 év közötti gyermekek számára 

van meghirdetve, óvodást kizárólag testvér esetében tudunk fogadni, korlátozott számban. 

 

Napi programok: 

 

• 8.00 – 8.30: érkezés, gyermekfelügyelet 

• 8.30 – 12.00: művészeti foglalkozások a gyermek művészeti tanszaka 

       szerint (közben tízórai szünet) 

• 12.00 – 13.00: ebéd 

• 13.00 – 16.00: választott foglalkozások  

 

 A tábor helyszíne: Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola 

 Cím: 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. II. em. 51-52. 

 Telefon:+36 30/682-2121 

 E-mail: info@kisszenede.hu 

 

Részvételi díj: 39.500.-/fő/3 nap (tartalmazza az ebédet és anyagköltséget). 

A részvételi díjat ”ZENEDE” –MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, UNICREDIT BANK:  

10918001-00000091-19610001 számlaszámára kérjük befizetni, legkésőbb 2022. december 10-

ig, miután az iskola visszajelez, hogy a táborban összejött a minimum létszám. 

(Kérjük, a közleményen tüntessék fel:  

Művészeti tábor 2023 – gyermek neve) 

Jelentkezni a mellékelt lap kitöltésével lehet: 2022. december 5-ig a művészeti iskola 

titkárságán (1028 Budapest, Hidegkúti út 167.) vagy e-mailben is elküldhető az 

info@kisszenede.hu postafiókra.  

A jelentkezési lap letölthető iskolánk honlapjáról, a www.kiss-zenede.hu internetes címről. 

 

A jelentkezések összesítése után, december elején tudunk részletesebb információt adni. 

A gyermekek mindenképp hozzanak magukkal gyümölcsöt, müzli szeletet vagy péksüteményt 

melyet tízóraira vagy uzsonnára igény szerint elfogyaszthatnak. Innivalót biztosítunk. 

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 

Budapest, 2022. október 27.     

                                                                          A Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola  

      tantestülete és vezetősége 


 --------------------------


-----------------------Itt v

álassza le!------------------------


----------------------


 

JELENTKEZÉSI LAP 
 
Jelentkezési lap visszaküldése: 2022. december 5. 

Részvételi díj befizetése: 2022. december 10. 

Kérjük, olvashatóan, NYOMTATOTT betűkkel töltse ki! 

 

Jelentkező neve:   ….................................................................... 

Kora:     év 

TAJ száma:       

Főtárgya a művészeti iskolában: ........................................................................ 

Főtárgy tanára neve:  ….................................................................... 

 

Délután mely foglalkozásokra jelentkezik? 

(kérjük, tegyen x-et a megfelelő helyekre!) 

 

 DAL- és KÖRJÁTÉKOK            RITMUSFOGLALKOZÁSOK (ütőhangszerekkel) 

 

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS  

 

 MOZGÁS ÉS TORNA  

 

Gyermekem a következő módon térhet haza: szülő  rokon  egyéb  egyedül         

 

Szülő neve (kapcsolattartó):...................................................................................... 

Elérhetősége (telefonszám és e-mail): 06-- 

…………………………………………@…………………………………………… 

Egyéb fontos közlendő (ételérzékenység, allergia, betegség stb.):…………………..... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Alulírott, vállalom, hogy a részvételi díj összegét, legkésőbb 2022. december 10-ig 

befizetem. 

 

Budapest, 2022...........................   ……….…...................................... 

szülő aláírása 
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