
Jelentkezési lap 
 
...................................................................név...................................telefon elérhetőség 
 
.................................................................................................................................... cím 
 
részt veszek a Kör nemzetközi  találkozóján, 2003. augusztus 8-9-10-én, Kecskeméten. 
 
Részvételi díj:   2000.- Ft 
******************************************************************** 
 
Szállást kérek a következők szerint: 
 
Három ágyas szobában,  péntek-szombat-vasárnap,  3 éjszaka, 4800.-Ft               D 
Három ágyas szobában,  péntek-szombat                   2 éjszaka, 3200.-Ft               D 
Három ágyas szobában, ..........................                   1 éjszaka  1600.-Ft               D 
 
Négyágyas szobában, péntek-szombat-vasárnap,       3 éjszaka, 4500.-Ft 
Négyágyas szobában, péntek-szombat,                      2 éjszaka,  3000.-Ft 
Négyágyas szobában, ................                                1 éjszaka,  1500.-Ft 
 
(Diákigazolvánnyal a háromágyas szoba  csak 1200.-Ft fejenként,  
jelöld a D betűnél, ha a háromágyasban kedvezményes szállást kérsz. Írd a sor alá, ha másként  
kéred a két éjszakás szállást, pl. szombat-vasárnap) 
 
Szeretném, ha a szobatársam 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………. lenne. 
 
 
Étkezést kérek a következők szerint: (A húsos menü, B vegetáriánus) 
 
Péntek vacsora           A            B                    400.- 
Szombat reggeli:        A            B                    200.- 
Szombat ebéd:           A             B                    400.- 
Szombat vacsora:      A             B                    400.- 
 
Vasárnap reggeli:       A             B                    200.- 
Vasárnap ebéd:           A             B                    400.-    Étkezés összesen: 
 
 
 
Részvételi díj:  2000.-Ft 
Szállás: 
Étkezés: 
 
Összesen:                    Ft, melyet  csekken 2003. július 25-ig befizetek. 
 
 



 
Minden évben sokan tanulunk egymástól. Nem kell ahhoz „hivatásosnak” lenni, hogy 
megtanítsd kedvenc origami modelledet. Minél többen, minél többfélét tanítunk, annál 
nagyobb a lehetőségek köre. 
  
Ha elhatároztad, hogy tartasz egy foglalkozást, gondold át, hogy kinek szánod: kezdőknek, 
gyakorlott középhaladóknak, vagy aranykezű origami-bűvészeknek. Fontos, hogy a modellek 
nehézségi foka már az elején nyilvánvaló legyen, különben sem az oktató, sem a tanulók nem 
élvezik majd igazán… 
 
Nagyon fontos az előkészítés is. Minden modell más jellegű papírt kíván: ezt a 
papírmennyiséget összekészítheted otthon a saját papírodból (ha egy bőkezű origami-angyal 
vagy),  
megveheted boltban, és a számlát az Origami Kör nevére kéred ( a találkozón kifizetjük a 
papír árát) 
vagy megírhatod a jelentkezési lapon, hogy mennyi és milyen méretű, színű, anyagú papírra 
van szükséged. Ezt mi összekészítjük – ha tudjuk, de fennáll a veszély, hogy nem pont olyan 
lesz, mint szeretnéd… 
 
Fontos az is, hogy hány fő részére tartanád a foglalkozást. Holland barátaink nemritkán az 
egész társaságot tanítják, a nagyteremben  – irigylem a türelmüket. 
Általában egy foglalkozásra 30 főnél nem fér be több látogató – iskolai tantermekben leszünk, 
ennyi szék, ennyi asztal van. Ha kevesebb főt szeretnél tanítani – mert pl. bonyolult a modell, 
feltétlenül jelezd, akkor csak annyi részvételi jegyet nyomtatunk. 
 
Nem riasztottalak el? Kérlek, taníts! Megéri! Hálás közönség vagyunk – és ráadásul ajándék-
csomagot kap minden oktató! 
 
******************************************************************** 
 
Tanítani szeretnék  egy órát                                   két órát 
 
A tanítani kívánt modell vagy modellek jellege, szerzője, anyagigénye, létszám: 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
********************************************************************* 
 
Szeretnék részt venni a RONGYOS ZSÁK pályázaton: ............igen   .................nem 
 
 
 
 Aláírás..............................................                        .körtag  vagyok 
       
új érdeklődő vagyok               kísérő vagyok, a foglalkozásokon nem veszek rész 


