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Örökség Tehetséggondozó Tábor  
Szamoskér 

2022. június 17-23. 
 

Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület 2022-ben is meghirdeti szamoskéri 

Tehetséggondozó Táborát. 

A táborba azokat a gyermek és ifjú táncos párokat és legényeket várjuk, akik tehetséggondozó 

folyamatban vesznek részt, gyakorlott szólisták, versenyek résztvevői. 

A tábor helyszíne: Liget Gyermek-és Ifjúsági Tábor 

4721 Szamoskér, Kossuth L. út 181.  

A tábor időpontja:   2022. június 17-23.  

Oktatók és táncanyag 

Busai Zsuzsanna - Busai Norbert:  Balázstelki táncok és Haranglábi román táncok 

Kocsis Enikő - Fitos Dezső:   Vajdaszentiványi táncok 

  

Jelentkezés feltételei 

Korhatár: 12 – 18 évig 

Jelentkezés határideje: 2022. április 20. 23:59 

Részvételi díj befizetése: A tábor részvételi költsége: 32.000 Ft/fő amely tartalmazza a 6 éjszaka 

szállásdíját, napi háromszori étkezést, az idegenforgalmi adó összegét is. 

A részvételi díjat az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület OTP 

11707024-20264970-00000000 számú bankszámlájára átutalással kérjük befizetni 2022. április 20-ig. 

Kérjük, hogy a fizetéssel és számlaadással kapcsolatos részletes információkat az alábbi linkre 

kattintva figyelmesen olvassák át!  

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: 

JELENTKEZÉS  https://forms.gle/jXdJRYdc822JRm3j9  

Amennyiben egy műhelyből 6-nál több 14 év alatti tanuló érkezik, kérünk a gyerekekhez kísérőt 

biztosítani (a kísérő pedagógusoknak csak a napi étkezést szükséges téríteni, a szállásköltség felét). 

Információ: 

Farkas Lilla tel.: 20-447-94-14; e-mail: farkaslilla76@gmail.com 
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Fizetéssel, számlázással kapcsolatos információk 

A részvételi díjat az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület OTP 11707024-

20264970-00000000 számú bankszámlájára átutalással kérjük befizetni 2022. április 20-ig. A közlemény 

rovatba kérjük feltüntetni a táborba jelentkező gyermek nevét és TGT betűkódot! 

A befizetett összegről az egyesület számlát állít ki, így a jelentkezési űrlapon a számlázási cím megadása 

kötelező. Kérjük, hogy a számlázási cím és a befizető ugyanaz legyen, mert csak a banki utálásnál szereplő 

befizető nevére tudjuk a számlát kiállítani. (Tehát, ha számlát valamely szervezet, vagy cég nevére kérik, 

akkor az utalás is a szervezet, vagy cég számlájáról érkezzen, és érvényes ez magánszemélyek számára 

kiállított számlák esetén is.) 

 


