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JELENTKEZÉSI LAP 
 

a VI. Nemzetközi Zongora Fesztiválhoz kapcsolódó 
nem akkreditált PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSRE 

alapfokú művészeti iskolák zongoratanárai számára 
 

A jelentkező pedagógus neve:  ............................................................................................................. 

Leánykori neve: ....................................................................................................................................... 

Születési hely, idő:  ................................................................................................................................. 

Anyja neve:  ............................................................................................................................................. 

Levelezési címe:  ..................................................................................................................................... 

Telefonszáma:  .......................................... E-mail cím:  ........................................................................ 

A számlát a tanfolyami részvételi díjról az alábbi névre, címre kérem kiállítani:  
(Ennek közlése hiányában a számlát csak a munkahely nevére tudjuk kiadni!) 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 
 
A továbbképzés témája: A továbbképzés az VI. Nemzetközi Zongora Fesztiválhoz kapcsolódik 

Továbbképzésben elszámolható pontok száma: 15 pont 
 
A tanúsítvány megszerzésének feltételei: 
 

1. A jelentkezési lap kitöltése és a kodalyz@gmail.com e-mail címre 2018. február 16-ig 
történő visszaküldése. 

2. Aktív részvétel versenyzővel a VI. Nemzetközi Zongora Fesztiválon. 
vagy 

2. Növendéket nem indító pedagógusoknak a fesztivál programjain való részvétel, valamint 
a 3000.- Ft-os részvételi díj alábbi számlaszámra történő befizetése. 

 Számlaszám: 10045002-00336509-00000000 Magyar Államkincstár 
 A pontos beazonosíthatóság érdekében befizetéskor kérjük a következő adatok 

feltüntetését a „Közlemény” vagy „Megjegyzés” rovatban: 
- Zongora továbbképzés 
- a pedagógus neve 
A részvételi díj befizetéséről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt 2018. február 
16.-ig a kodalyz@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A passzív hallgatók számára a fesztivál programjainak látogatása ingyenes. 
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A továbbképzés helyszíne:  Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
    5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. 
 
A továbbképzés időpontja:  2018. március 8-10.  
 
A képzés a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) d) pontja szerint elszámolható nem 
akkreditált továbbképzés. 
 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 

A továbbképzés írásos meghirdetését megkaptam és az abban foglaltakat tudomásul vettem.  
 
......................................., 201... . ......................... hó ...... nap 
 

 
  ................................................   .................................................  
  az intézményvezető aláírása                      ph.         a jelentkező aláírása 
 
 
 
A jelentkezési lapot a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán AMI e-mail címére kérjük megküldeni. 

e-mail cím: kodalyz@gmail.com 
 

A továbbképzéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 06/20-777-8423 
 


