Kedves Szülők!

A Paksi Városi Múzeum általános iskolában tanuló gyerekek számára Nyárzáró kézműves délelőttöt
szervez 2020. augusztus 31-én, hétfőn délelőtt 8-12 óráig.
Kézműves délelőttünkön való részvétel regisztráció és térítés köteles. A járványügyi helyzetre való
tekintettel maximum 15 főt tudunk fogadni.
A Jelentkezési lap elérhető a honlapunkon, ill. átvehető személyesen nyitvatartási időben, a
múzeumban (Paks, Deák F. u. 4.).
1. Kézműves délelőtt rendje:
Nyitva tartás 7:30-tól 12 óráig.
A foglalkozások 8:00-kor kezdődnek és 12:00-ig tartanak
Érkezés, távozás: A gyerekek csak a törvényes képviselő által engedélyezetten távozhatnak egyedül a
múzeum területéről, melyet a Jelentkezési lapon szíveskedjenek jelölni.
A foglalkozások alatt a gyerekek egyedül nem távozhatnak a múzeum területéről.
2. Térítési díj:
A kézműves délelőtt térítési díja 1 500 Ft, amely tartalmazza a kézműves foglalkozások költségeit.
Ezt a díjat a múzeum pénztárába, egy összegben, a jelentkezési lap leadásakor, legkésőbb a kézműves
délelőtt megkezdése előtti héten, 2020. augusztus 28-án, pénteken 15 óráig kérjük befizetni.
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük a törvényes képviselő által a gyermek egészségi
állapotára vonatkozó nyilatkozatot előre kitöltve a kézműves délelőtt napján szíveskedjenek leadni a
foglalkozást vezető múzeumpedagógusnak.
A nyilatkozat hiányában a gyermek nem vehet részt a foglalkozásokon.
3. A kézműves napra történő jelentkezés és részvétel feltételei:
-

Jelentkezési lap (olvashatóan, pontosan kitöltött) leadása és a térítés díj befizetése.
A gyermek egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozat

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Paks, 2020. augusztus 13.

Üdvözlettel,

Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
igazgató

Paksi Városi Múzeum
7030 Paks, Deák F. u. 2-4. Pf. : 56.
Tel.: 75/ 830-379
muzeumpedagogia@paks.hu

Jelentkezési lap
Múzeumi kézműves délelőtt 2020.
Gyermek neve:
Kora:
TAJ száma:
Gyógyszerérzékenység:
Egyéb fontos tudnivalók:
Szülő(k) neve és telefonszáma:

A gyermek a foglalkozásokra az alábbi módon érkezik és távozik:

Nyilatkozat
Alulírott (szülő neve) ………………………………………….…….. nyilatkozom, hogy
…………………………………………………… nevű gyermekem a Paksi Városi
Múzeum által szervezett Nyárzáró kézműves délelőttön 2020. augusztus 31-én részt
vesz.
A kézműves délelőttön való részvétel jelen jelentkezési lap beérkezésével és a részvételi
díj befizetésével válik érvényessé!

Kelt:…………………………………………..

……………………………….
szülő
Szülői igazolás

a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez
A gyermek neve: ________________________________________________
A gyermek TAJ száma: __________________________________________
A gyermek születési helye és idő: _________________________________
A gyermek lakcíme: _____________________________________________
A gyermek anyjának neve: ______________________________________
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve:
________________________________________________________________
Törvényes képviselő lakcíme, telefonszáma:
________________________________________________________________
A gyermek allergiás-e, érzékeny-e valamire:
________________________________________________________________
Egyéb dolog, amit szeretne megosztani: __________________________
_________________________________________________________________
Alulírott, törvényes képviselő nyilatkozom, a gyermeken nem észlelhetőek
az alábbi tünetek:
 Láz
 Torokfájás
 Hányás
 Hasmenés
 Bőrkiütés
 Sárgaság
 Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
 Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
 a gyermek tetű- és rühmentes
Paks, 2020.
______________________________
törvényes képviselő aláírása

