JELENTKEZÉSI LAP

WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET
Waldorf-tanárok Nyári Akadémiája – osztálytanítók, valamint alsó, közép- és felső (gimnáziumi) tagozatos
szaktanárok továbbképzése
46 órás akkreditált pedagógustovábbképzés

Felnőttképzést folytató intézmény nysz: 00855-2008

Gödöllői Waldorf Iskola, 2015. június 27 – július 2.

Jelentkezési határidő: 2015. május 8.
A képzés díjának befizetési határideje: 2015. május 22.
1.) A jelentkezés módja
A jelentkezési lapot és a diplomamásolatot kérjük elküldeni e-mailben a nyariakademia2015@gmail.com címre, vagy a
Waldorf Ház irodájába postán (1075 Budapest, Asbóth u. 17.). A jelentkezés beérkezését követően számlát küldünk a pénzügyi
teljesítés adatai rovatban megadott névre és címre.

2.) A jelentkező adatai
Név:
Születési név:
Szül. hely/idő:
Lakcím:
Levelezési cím (amennyiben eltér
a lakcímtől):
Telefonszám (mobil!):
E-mail:

3.) Képviselt intézmény
(iskola) neve:
4.) Képzési díj

Waldorf Házzal szerződött intézmények munkatársainak



Waldorf Házzal nem szerződött intézmények munkatársainak

5.) A pénzügyi teljesítés adatai – ki fizeti a továbbképzés díját?

35.000 Ft

70.000 Ft

*

Számlázási név:
Számlázási cím:
Levelezési cím, amennyiben eltér
a számlázási címtől:
*

Kérjük, hogy a képzés díját számlánk kézhezvétele után, 2015. május 22-ig, a számlán feltüntetett bankszámlára
utaljátok át. Közleményként kérjük feltüntetni a Waldorf Háztól kapott számla számát!
Szolidaritási keretünk terhére szociális támogatás kérhető: a jelentkezéssel egyidejűleg kérvény beadásával, indok és összeg
megjelölésével. A támogatás tényéről és összegéről a jelentkezési határidőt követő héten értesítést küldünk.

6.) Évfolyamcsoportok: Melyik évfolyamcsoportban szeretnél részt venni?

1 2 3 4 5 6 7 8 Felsőtagozatos

7.) Művészeti foglalkozások: Mindenki egy reggeli és egy délelőtti művészeti foglalkozáson vehet részt. Arra kérünk,
hogy az alábbi lehetőségek közül, rangsorolva, válassz hármat-hármat! Írd be a megfelelő művészeti foglalkozás nevét!
A csoportlétszám feltöltése a beérkezett jelentkezések sorrendjében történik!
Reggel 1. helyen:
2. helyen:
(Bothmer / euritmia / dráma / beszédképzés / ének-zene)

3. helyen:

Délelőtt
1. helyen:
2. helyen:
3. helyen:
(Bothmer / euritmia / dráma / beszédképzés / ének-zene / agyagozás / kézimunka / táblarajz 1-4. osztály / táblarajz 5-8. osztály)
A lemondás feltételei:
2015. május 22-ig a lemondás ingyenes.
2015. június 15-ig történő lemondás esetén a befizetett díj 50%-át tudjuk visszatéríteni,
2015. június 15. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a befizetett díjat visszafizetni.
Alulírott kijelentem, hogy a jelentkezés fenti feltételeit elfogadom.

Dátum: .......................................................

Aláírás: ........................................................................

