TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
36. Protestáns Egyházi Napok
BERLIN - WITTENBERG,
2017. május 24-28.
TÁJÉKOZTATÓ
KEDVES DIÁKOK!
A REFORMÁCIÓ 500. JUBILEUMI ÉVÉBEN egy olyan rendezvényen
VEHETSZ RÉSZT, ami a német és európai keresztyénség életében egyedülálló: a
KIRCHENTAGON! 2017-ben a rendezvény Berlinben, Németország fıvárosában, és
Wittenbergben, a reformáció szülıvárosában lesz.
MI A
KIRCHENTAG?
A német
protestánsok kétévente
megrendezésre kerülı
legnagyobb
rendezvénye/
kavalkádja/ fóruma.
Erre a
kiemelkedı
eseménysorozatra több
mint százezer résztvevıt
várnak, akik ez
alkalommal is mintegy
2500 rendezvény közül
válogathatnak.
A Kirchentag programjain való részvétel mellett tervezett programok: látogatás a
Berlini Múzeumsziget összes múzeumába (Pergamon Múzeumba), Potsdam Sanssouci
kastélypark, Wittenberg – Luther háza és a vártemplom megtekintése).

MINDEN JELENTKEZİT VÁRUNK!!!
Jelentkezési határidı: 2016. október 21.

RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
A szülıknek az iskola honlapjáról letölthetı jelentkezési lapot és nyilatkozatot kell eljuttatniuk
a jelentkezés határidejéig a vallástanárokhoz.

BEFIZETÉS ÉS KÖLTSÉGEK:
Dauerkarte – azaz egész idıre szóló belépıjegy, ami magában foglalja a
Kirchentag ideje alatt a berlini tömegközlekedés használatát is.
70,- €

Szállásdíj és napi egyszeri (!) étkezés (reggeli).
Múzeumi belépık: Berlini Múzeumsziget, Potsdam, Wittenberg

20.000, Ft

Útiköltség és biztosítás.

kb. 100,- €

Zsebpénz (javasolt maximum, ami fedezi az önállóan megoldandó
ebédet és vacsorát).

A részletfizetés menete:
2016. október 21-ig

5.000,- Ft;

2016. november 18-ig

5.000,- Ft;

2017. január 14-ig

20 ,- €;

2017. február 16-ig

30 ,- €;

2017. április 13-ig

5.000,- Ft;

2017. március 13-ig 5.000,- Ft
2017. május 13-ig

20 ,- €

Azon diákok, akiknek anyagi gondjaik miatt okozna gondot a részvétel, keressék meg
személyesen Vincze Árpád lelkészt, hogy esetükben valamilyen közös megoldást keressünk.

UTAZÁS:
Indulás autóbusszal: 2017. május 24., szerda 13.00 óra.
Visszaút: 2017. május 28., a záró istentisztelet után, érkezés elıre láthatóan csak késı este.

SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS:
A szállást a szervezık iskolákban oldják meg. Ezért hozni kell:
 hálózsákot, laticelt/ polifómot/ felfújható matracot,
 az étkezéshez bögrét, tányért, evıeszközt, konyharuhát.

PROGRAM ÉS AZ AHHOZ SZÜKSÉGES PROGRAMFÜZET:
Mindenki kap egy programfüzetet - amely mintegy 600 oldalon ismerteti a programot,
annak mellékleteit, a város térképét, énekfüzetet, stb. A programfüzet interneten a
www.kirchentag.de honlapról is letölthetı, illetve megjelenéséig a programok ezen a honlapon
elızetesen is tanulmányozhatóak.

FONTOS!
Már a jelentkezéssel együtt be kell fizetni az útiköltség 1. részletét, azaz 5.000,- Ft
összeget. A befizetett elılegekbıl lemondás esetén az útiköltség árát csak abban az esetben
térítjük vissza, ha a részvételt visszamondó személy biztosít maga helyett valakit, vagy helyére
más jelentkezı van. Minden más befizetett összeg visszatérítésére módunk lesz.

TANULÁNYI KIRÁNDULÁS
36. Protestáns Egyházi Napok
BERLIN - WITTENBERG,
2017. május 24-28.
JELENTKEZÉSI LAP és SZÜLİI NYILATKOZAT
………………..………….………………… diák, aki …...…. . év …… . hónap …… . napján
született, lakhely: …………...…………..………………………………………………………
szülı neve: ………………….……………………, tel. elérhetısége: …………………………
e-mail címe: ……………………………………………...…………………………………….
1. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok gyermekemnek a Protestáns Egyházi Napok
rendezvényére tanulmányi célból való elutazásához, aminek helyszíne Berlin - Németország.
2. Figyelembe veszem, hogy a jelentkezés, csak az elsı részlet befizetésével érvényes.
3. Tudomásul veszem, hogy a rendezvény idıpontja 2017. május 24-28. a rendes tanítás
idıszakába esik, ezért a tananyag pótlásának feladata és felelıssége az iskolát nem terheli.
4. Kijelentem, hogy gyermekem betegségben
szenved
nem szenved.
a) Amennyiben igen: a betegség fajtája: ………………………………………………….
b) A szükséges gyógyszeres ellátásról a tanulmányi kirándulás idejére gondoskodom.
c) Egyéb ezzel kapcsolatos tudnivalók: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Gondoskodom arról, hogy gyermekemnél legyenek ÉRVÉNYES személyi iratok (személyi
igazolvány vagy útlevél, diákigazolvány), és Európai Uniós társadalombiztosítási kártya.
6. Tudomásul veszem, hogy az utazás lemondása esetén a jelentkezésnél befizetett elılegbıl
az útiköltség összegét csak akkor térítik vissza, ha gyermekem helyére várólistán más jelentkezı
is van.
7. A részletbefizetések határidejét betartva biztosítom a szervezés gördülékenységét és a
tanulmányi út tervezhetıségét.
8. Gyermekem ellátásával kapcsolatban figyelembe veszem, hogy a tanulmányi út alatt a
befizetett költségek csak az utazást, a szállást a reggelit, és a múzeumi belépıket foglalják
magukban. Egyéb ellátás költségeirıl (pl. ebéd és vacsora) saját belátásom szerint (pl.
zsebpénz biztosításával) gondoskodom.
9. Gyermekemmel tudatosítom, hogy a tanulmányi útra is vonatkoznak a Kecskeméti
Református Gimnázium Házirendjének szabályai.
Dátum: …………………………… Név: ……………………………………………
Aláírás:

