
 

 

Kedves Kollégák, Kedves Csoportvezetők! 

Az Örökség Nemzeti Gyermek-, és Ifjúsági Népművészeti Egyesület a tavalyi sikerre való 
tekintettel,  ismét „Örökség Élményhétvégét” szervez néptáncpedagógusok részére,  alkalmat 
teremtve ezzel találkozásra, ismerkedésre,  szakmai és baráti eszmecserére.  
2021 szeptember 10-12-án a gyenesdiási Wellness Park Panzióban szeretettel várjuk a gyermek-, 
és ifjúsági tánccsoportok  vezetőit, oktatóit, hogy ismét szellemi és lelki felüdüléssel kezdjük a 
tanévet!  
 
Tervezett program:  
 
   Péntek (szept.10.):   
        16 órától: Érkezés; szállás elfoglalása 
                           „Fakultatív program”: Medence, szauna, sportolási lehetőségek, kisebb gyalogtúra 

a környéken stb.  
        19 órától: Svédasztalos vacsora (hideg) 
 
   Szombat (szept.11):   
         Pénteken érkezőknek: svédasztalos reggeli  
         Szombaton érkezőknek: regisztráció, szállás elfoglalása 
       10.00 – 13.00 Szakmai előadások, beszélgetések  
         13.00 – 14.00 Ebéd 
         14.00 – tól: szervezett kirándulás Balatonon, környéken   
         16.30 -  19.00 Szakmai előadások, beszélgetések 
         19 órától Vacsora (bográcsozás)   
 
  Vasárnap (szept.12) 
      8.00 – 9.30  Svédasztalos reggeli 
      10.00 – 11.30  Szakmai előadás, beszélgetés 
      Múzeum-látogatás 
      Ebéd  (Keszthelyen)  



 

 

Akik velünk tartanak szakmai előadóként:  
Appelshoffer János (Api) 

Berecz István 

Farkas Zoltán (Batyu) 

Gőbölös Gábor 

Kocsis Enikő 

Kovács Norbert (Cimbi) 

 

Részvételi díj:  

 

 

Ár  / fő 

 

 

Örökség-tagsággal 
Örökség– tagság 

nélkül 

A Egész program (péntek délutántól vasárnap ebédig) 13 000 Ft 30 500 Ft 

B Szombat reggeltől vasárnap ebédig 9600 Ft 21 500 Ft 

C Péntek délutántól szombat estig  8000 Ft 18 000 Ft 

D Szombati program (reggeltől estig; szállás nélkül) 4000 Ft 9 000 Ft 

 

Az Örökség-tagsághoz idén befizetett tagdíjjal megerősített  egyéni vagy csoportos tagsági viszony 

szükséges. A tagsági viszony meglétéről, ill.  díjfizetéssel, belépéssel kapcsolatban az 

orokseg.gyne@gmail.com email-címen lehet érdeklődni.  

 

 

Jelentkezés módja: 

 A részvételhez regisztráció és a részvételi díj  befizetése szükséges.  

 Regisztrálni személyenként a https://forms.gle/oHxU73e1ojY9HUWp8  online űrlap kitöltésével 

lehet. Határidő: 2021. aug.28. 

 Fizetés: regisztrálást követően email-ben küldjük a fizetéssel kapcsolatos információkat.  

                  Fizetési határidő: 2021.szept.4. 

Mielőbbi regisztrációt kérnénk, mivel a részvételi létszám limitált!  

 

További kérdések felmerülése esetén az  orokseg.rendezvenyek@gmail.com email-címen 

készséggel állunk rendelkezésre. 

 

Az esemény részleteit folyamatosan bővítjük,  frissítjük:  

Honlapon           

Facebook-on     https://www.facebook.com/events/858800225016029/ 

 
Számítunk Rátok! Kezdjük együtt, szellemi és lelki feltöltődéssel a tanévet! 
 
 

Baráti üdvözlettel: 

 

        Sikentáncz Szilveszter 

                          elnök  

mailto:orokseg.gyne@gmail.com
mailto:orokseg.rendezvenyek@gmail.com

