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Ikt. szám: 11/2015

Kőbányán működő Általános Iskolák
részére

Helyben

Felhívás Vers- és Prózamondó Versenyen való részvételre

A Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. évben is megrendezi a hagyományos vers- és
prózamondó versenyét a kőbányai általános iskolások részére.

A verseny helyszíne: Nemzetiségek és Civil Szervezete lk Háza
1105 Budapest, Ihász u. 26.

A verseny időpont ja: 2015. május 27. (szerda) deo 9. 00 óra - alsó tagozatosok
du 14. 00 óra - felső tagozatosok

A versenyben részt vehet valamennyi kőbányai általános iskolában tanuló alsó és felső
tagozatos gyermek, a magyar, cigány és a világirodalom bármely verses, vagy prózai
műve előadható. Kérjük a Tisztelt Pedagógusokat, hogy minél több gyermek
részvételét segítsék elő! Részletesebb tájékoztatásért a 06-30-393-3852 telefonszámon
Gergely Károlyné elnököt kereshetik.

Mellékeljük a gyermekek benevezéséhez szükséges adatlapot, melyet kérünk
legkésőbb 2015. április 23-án csütörtök 15.00 óráig eljuttatni személyesen a
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házába 1105 Bp. X., Ihász utca 26. 8.00-17.00 óra
között, vagy postán a Kőbányai Roma Önkormányzat 1 nt László tér 29.
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Tisztelettel:

Budapest, 2015. március 25.



A Kőbányai Roma Önkorm~myzat

2015. évi vers- és prózamondó verseny

Nevezési lapja

Résztvevő gyermek adatai:

Név: .

S "1 ,. h 1 idő r hezu etési e y, 1 o: ev, o, nap .

Lakcím: Telefonszám: .

Iskola: , Osztály: ., .

Felkészítő tanár neve: Telefonszáma: .

Email címe: .

Előadni kívánt mű:
Kategória: vers / próza (megfelelő aláhúzandó)

Szerző: .

Címe: .

Budapest, 2015.

jelentkező gyermek aláírása

az iskola igazgatójának aláírása

(Bekűldendő legkésőbb 2015. április 23-áig a Kőbányai Roma Önkormányzatnak
(1102 Bp. X., Szent László tér 29.) címezve, vagy személyesen a Nemzetiségek és
Civil Szervezetek Házába (1105 Bp. X., Ihász utca 26.)

(Szükség esetén a nevezési lap fénymásolható!)


