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JELENTKEZÉSI LAP 

Felnőtt és ifjúsági népművészeti táborba 

 

Visszaküldendő: 2019. május 20. 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

e-mail: info@bmne.hu  

 

Jelentkezem a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés Megye Népművészetéért 

Alapítvány és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett Felnőtt és Ifjúsági 

Népművészeti Táborokba. 

 

Név: _____________________________________________________________________ 

Születési év: _______________ 

Lakcím: __________________________________________________________________ 

Telefonszám: _________________E-mail cím: ___________________________________ 

 

A táborban az alábbi csoportban kívánok dolgozni: 

XXX. Dél-alföldi Regionális Népi Kézműves Tábor 

 

Mesterség, szakterület képzés jellege 

Választott 

csoport 

(Felhívás 

oldalszám) 

1 Bőrhímzés alap- és továbbképző csoport 5. 

2 Bőrműves alap- és továbbképző csoport 5. 

3 Bútorfestő továbbképző csoport 6. 

4 Csipkekészítő alap- és továbbképző csoport 7. 

5 Faműves, fajáték készítő alapképző csoport 7. 

6 Fazekas alapképző csoport 8. 

7 Fazekas továbbképző csoport 9. 

8 Gépi hímző alap- és továbbképző csoport 9. 

9 Gyapjúszövő alap- és továbbképző csoport 10. 

10 Kalapkészítő alap- és továbbképző csoport 10. 

11 Karikás ostor készítő alap- és továbbképző csoport 11. 

12 Kézi hímző alapképző csoport 12. 

13 Kézi hímző továbbképző csoport 12. 

14 Kézi könyvkötő alap- és továbbképző csoport 13. 

15 Kosárfonó alap- és továbbképző csoport 14. 

16 Mesemondó alap- és továbbképző csoport 14. 

17 Mézeskalács készítő alap- és továbbképző csoport 15. 

18 
Mintakincstár – Játsszunk 

népművészetül! 
alap- és továbbképző csoport 16. 

19 Nemezkészítő alap- és továbbképző csoport 17. 

20 Népi ékszerkészítő alap- és továbbképző csoport 18. 

21 Ötvös, fémműves alap- és továbbképző csoport 18. 

22 Recehímzés alap- és továbbképző csoport 19. 

23 Rézműves alap- és továbbképző csoport 20. 

24 Rojtkötő alap- és továbbképző csoport 21. 
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25 Szegedi papucshímző alap- és továbbképző csoport 21. 

26 Takács szövő alap- és továbbképző csoport 22. 

27 Viseletvarró alap- és továbbképző csoport 23. 

XVIII. Dél-alföldi Gyermek Népi Kézműves Tábor 

28 Futkosók csoportja 5-7 éves gyermekek 24. 

29 Pendelyesek csoportja 8-10 éves gyermekek 25. 

VII. Dél-alföldi Ifjúsági Népi Kézműves Tábor 

30 Általános kézműves csoport 11-16 éves fiatalok 26. 

31 Népi ének csoport 11-16 éves fiatalok 27. 

„Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök völgyébe”  

EFOP-3.3.2-16-2016-00010 

32 Kreatív hímző csoport 11-16 éves fiatalok 28. 

33 Faműves, fajáték készítő csoport  11-16 éves fiatalok 29. 

„Otthonról haza” című projekt - EFOP-1.12.1-17-2017-00022  

34 Határok Nélküli Néprajzi Népfőiskola továbbképző csoport 30. 

35 Nemzetközi Fafaragó Találkozó továbbképző csoport 30. 

„Használható hagyományok − népi kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban” 

című projekt - EFOP-3.7.3-16-2017-00075  

36 Gyékény-, csuhé-, és szalmafonó tábor alap- és továbbképző csoport 31. 

37 Kemence- és kályhaépítő tábor alap- és továbbképző csoport 32. 

 

(Kérjük, ha eldöntötte, hogy melyik csoportban kíván dolgozni, X-szel jelölje a 

„Választott csoport” oszlopban! Több csoportot is beikszelhet, de kérjük, a sorrendet 

jelezze.)  

 

X = Gyékény-, szalma és csuhéfonó valamint Kemence és kályhaépítő TÁBOR - EFOP – 

34. illetve 35 - jelentkezője, aláhúzással jelezze, hogy melyik állítás igaz rá  

 köznevelésben részt nem vevők, 

 munkanélküli háztartásban élő résztvevők, 

 egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők, 

 intézményekben élők (pl. szociális bentlakás), 

 kisebbségek/nemzetiségek 

 fogyatékossággal élő résztvevők, 

 iskolai oktatásból lemorzsolódottak, 

 GYED-en vagy GYES-en lévők, 

 alacsony végzettségűek, 

 képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők), 

 pályakezdő munkanélküliek (minden olyan 25. életévét be nem töltött 

személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban). 

 

 

A tábor szakmai programja 2019. július 15-án (hétfőn) 10.00 órakor kezdődik és július 

20-én (szombat) 14.00 órakor fejeződik be. 
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IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK: 

 

SZÁLLÁST KÉREK: 

     

Szent-Györgyi Albert Kollégium:  igen   nem 

 

Főiskola, Alma Mater Hotel:  igen   nem 

A választottat kérjük aláhúzni vagy bekarikázni! 

 

Ha igen július 14. (vasárnap) július 15. (hétfő)  július 16. (kedd)  

 

július 17. (szerda) július 18. (csütörtök)  július 19 (péntek)  

         

Kérjük, tüntesse fel, hogy kivel kíván egy szobában aludni! 

………………………………………………………………………………………………… 

ÉTKEZÉST KÉREK:    IGEN   NEM 

 

ha igen, részletesen: 

14-én (vasárnap)      -      -  vacsora 

15-án (hétfő)  reggeli   ebéd  vacsora 

16-én (kedd)  reggeli   ebéd  vacsora 

17-án (szerda)  reggeli   ebéd  vacsora 

18-én (csütörtök) reggeli   ebéd  vacsora 

29-án (péntek)  reggeli   ebéd  vacsora 

20-én (szombat) reggeli   ebéd     - 

Az igényelt szolgáltatást kérjük, aláhúzással jelölje! 

 

Amennyiben speciális étkezést kér, jelezze aláhúzással:  

 

HÚSMENTES GLUTÉNMENTES  LAKTÓZMENTES 

 

EGYÉB: …………………………… 

 

A jelentkezések lezárása után a részvételi díjat átutalással rendezem, a tábor első napján az 

igényelt szolgáltatások díját – étkezés, szállás – befizetem. 

 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy rólam illetve kiskorú családtagjaimról képmás (fotó 

vagy videó) készüljön. Hozzájárulok a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által szervezett 

rendezvényeken személyemről, illetve kiskorú családtagjaimról készült felvételeknek az 

Egyesület honlapján, Facebook oldalán és Youtube csatornáján történő felhasználásához, 

illetve a további rendezvények népszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató anyagokban 

promóciós célokra történő felhasználásához. Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a 

hozzájárulásom a nyilvánosságra hozatalt követően az internetes technológia természetéből 

fakadóan vissza nem vonható. 

 

Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, megértettem és annak tartalmát elfogadom. 

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kezelje a fenti 

személyes adataimat. 

 

Dátum: ……………………………..     

 

 

………………………………. 

               olvasható név 


