
 

 

Jelentkezési lap 

City Kids Szemináriumokra 
 

 

 

Jelentkezem a 2018. március 24-től június 9-ig tartandó City Kids Szemináriumokra. 

Név:   
Születési év, hó, nap:   
Lakcím:   
Telefon:  
E-mail:  
Gyülekezet neve és címe:  
Ha korábban végzett VISZ-
tanfolyamot, kérem, írja ide 
annak évét és fokozatát! 

 

 

TANÍTÓKNAK 

Amennyiben tanítóként vesz részt a gyülekezete által tervezett, szervezett szolgálatban, a következő modulokon 

szükséges részt vennie: 

Dátumok Modulok Óraszám Részvételi 
díj 

2018. március 24. Alapok 1. 6 3.000 Ft 

2018. április 7. Alapok 2. 6 3.000 Ft 

2018. április 21. Hatékony leckék 6 3.000 Ft 

2018. május 5. Hatékony program 6 3.000 Ft 

2018. május 19. Választható szemináriumok 7/8 3.000 Ft 

 A gyermek megismerése (Kérjük, jelölje meg azt 
a 3 szemináriumot, amit szeretne meghallgatni!) 

Az alábbi 
cellákban 
jelölhet. 

 A gyermek alapvető szükségletei (1)  

 A különböző korcsoportok (2)  

 A posztmodern gyermek (2)  

 A sajátos nevelési igényű gyermek (2)  

 A római katolikus gyermek (2)  

Választható program (Kérjük, jelöljön meg 1 
programfajtát, amire szeretne felkészülni!) 

 

 5 Napos Klub (2)  

 Örömhír Klub (2)  

 Lego Klub (2)  

 Szülinapi Klub (2)  

 Karácsonyi (2)  

 Húsvéti Klub (2)  

2018. június 9. Gyakorlat 6 Nincs 

 

Tanítók számára a befizetendő részvételi díj összesen: 15.000 Ft. 

 



 

 

SEGÍTŐKNEK 

Amennyiben segítőként vesz részt a gyülekezete által tervezett, szervezett szoláglatban, és nem lesz tanítói 

feladata a programban, a következő modulokon kell részt vennie: 

Dátumok Modulok Óraszám Részvételi 
díj 

2018. március 24. Alapok 1. 6 3.000 Ft 

2018. április 7. Alapok 2. 6 3.000 Ft 

2018. május 19. Választható szemináriumok 7/8 3.000 Ft 

 A gyermek megismerése (Kérjük, jelölje meg azt 
a 3 szemináriumot, amit szeretne meghallgatni!) 

Az alábbi 
cellákban 
jelölhet! 

 

 A gyermek alapvető szükségletei (1)   

 A különböző korcsoportok (2)   

 A posztmodern gyermek (2)   

 A sajátos nevelési igényű gyermek (2)   

 A római katolikus gyermek (2)   

Választható program (Kérjük, jelöljön meg 1 
programfajtát, amire szeretne felkészülni!) 

  

 5 Napos Klub (2)   

 Örömhír Klub (2)   

 Lego Klub (2)   

 Szülinapi Klub (2)   

 Karácsonyi (2)   

 Húsvéti Klub (2)   

 

Segítők számára a befizetendő részvételi díj összesen: 9.000 Ft. 

 

A részvételi díj befizetésének lehetséges módjai: 

 A tanfolyam helyszínén készpénzben az első szemináriumi napon (2018.március 24.); 

 Átutalással az első szemináriumi napig (2018.március 24.) a VISZ számlaszámára: 10103056-39003421-

00000008 

 Átutalás esetén, kérjük, a megjegyzés rovatban ezeket tüntesse fel: 
o Az Ön neve és gyülekezete; 
o City Kids szemináriumok/segítő VAGY City Kids szemináriumok/tanító 

 

A jelentkezési lapot, kérjük, 2018. március 10-ig küldje vissza elektronikusan vagy postán 

 e-mail: istenesrita@gmail.com, 

 levelezési cím: Istenes Rita – 1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc u. 8. 

 

 

Dátum:                                                                                                 Aláírás: 

 

 

 

 

 

 


