SZENT KORONA SZABADEGYETEM
Jelentkezési lap

MAGYAR MŰVELTSÉG SZAK
Nem kell semmilyen végzettség - mindenkit szeretettel várunk !

Két félév - összesen 12 alkalom (6 - 6 félévente) - sok neves, hiteles előadóval.
Mielőtt kitöltené kérjük olvassa el:
Bármilyen indokú hiányzás esetén a befizetett tandíjat, sem részben, sem egészben. nem áll módunkban
visszafizetni, ennek oka, hogy a képzés költségeit nekünk alacsony létszám esetén is ki kell fizetnünk.
A jelentkezés feltételei:
1. A jelentkezési lap beküldése a dr.vargatibor.mihaly@gmail.com , vagy a

szentkoronaszabadegyetem1@gmail.com e-mail címre. Esetleg az alábbi levélcímre: Dr. Varga Tibor 2083
Solymár Pf.50.

2. A tandíj befizetése egy vagy két részletben, első részlet 10.000 Ft, átutalással a Szent Korona Országáért

Alapítvány bankszámlájára - MKB 10300002-20172042-00003285, a hátralék befizetése készpénzben a
helyszínen. Indokolt esetben kisebb részletekben is történhet a befizetés! Mindenről számlát adunk, így aki
tudja elszámolhatja!

NÉV:
E-MAIL CÍM :

TELEFON :

ÉRTESÍTÉSI CÍM:
SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Kérjük, írjon egy X-et abba a négyzetbe, amelyik Önre vonatkozik!

Felnőtteknek - Tandíj : 20.000 Ft / félév
Önköltséges ! A tandíj a szállást, étkezést nem tartalmazza!

Diákoknak (nappali tagozatos ) - INGYENES
Pedagógus-továbbképzésre járó hallgatók családtagjainak - INGYENES
Határon kívülieknek - INGYENES *
* Akik 300 km-nél messzebbről jönnek.

Szervezőknek - INGYENES *
* Ha a lakóhelyéhez közeli nagyobb városban előadássorozatot szervez dr. Varga Tibornak
(min.: 4 előadás) , vagy nyílt napot a szabadegyetemnek
Helyszín:
BUDAPEST - Patrona Hungariae Iskola - IX. ker. Knézich utca 3-13.
A Ferenc körúti METRÓ megállónál, az Iparművészeti Múzeum mögött.

Tanterv, oktatók, témakörök, tudnivalók : www.szentkoronaorszaga.hu honlapon
A helyszínen olcsó alvási és étkezési lehetőség !
A szállás és az étkezés megrendelése : a szentkoronaszabadegyetem@gmail.com e-mail címen, az első
alkalom előttr legalább egy héttel ! Minden levélre visszaigazolást küldünk, ha nem kap választ küldjön SMS-t a
06-30-389-3091-as telefonszámra és vita esetére őrizze meg azt !
Bővebb információ és jelentkezni lehet :

06-30-389-3091
level@szentkoronaorszaga.hu
szentkoronaszabadegyetem@gmail.com
www.szentkoronaorszaga.hu

