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Kedves Továbbjutó Együttesek, Szólisták!

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL 1.

Szívből gratulálunk elért eredményükhöz, örülünk, hogy a középdöntőben újra találkozhatunk!
Középdöntőink időpontjai és helyszínei:
2020. április 4. Eger - helyszín egyeztetés alatt
2020. április 18. Berettyóújfalu - Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
2020. április 25. Sümeg - Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Széchenyi Gy. u. 9-11.
2020. május 23. Dunapataj - Kodály Zoltán Művelődési Központ, 6328 Dunapataj, Vasút u. 2.
2020. június 6. Budaörs - Jókai Mór Művelődési Központ 2040 Budaörs, Szabadság út 26.
A középdöntőkön való részvétel feltétele a visszaigazoló lap (lehetőleg) e-mailben word vagy
pdf formátumban való megküldése, valamint ezzel együtt a tagdíj/nevezési díj átutalásáról
szóló igazolás megküldése.
Akinek szükséges, hogy előre számlát küldjünk, az e-mailben (Csoport neve/szólista neve,
Számlázási címe és Postázási címe) megadásával kérje ezt levelünk megérkezése után. Az
utalásnál kérjük feltüntetni a csoport vagy szólista nevét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a számlát annak a nevére tudjuk kiállítani, ahonnét az utalás
érkezett. (Tehát pld.: nem lehet a saját számláról utalni és az egyesület nevére kérni azt.)
A középdöntőn való részvétel feltétele a tagdíj/nevezési díj befizetése!
Szövetségünk pályázott a Csoóri Sándor Alaphoz, így ez által lehetőségünk lesz az utazási
költségekhez kismértékben hozzájárulni. Igyekszünk ezt úgy alakítani, hogy a csoportoknak és a
helyszínek egyenletes elosztásának szempontjából is jó legyen. Ezért kérjük az ehhez szükséges
adatokat a visszaigazoló lapon megadni. – A támogatással nem kevés adminisztrációt vállaltunk fel,
de örülünk, hogy tudunk adni. Hogy ez gördülékenyen mehessen, kérjük az Önök közreműködését
is, melyet a visszaigazoló lapon részletezünk. (Autóbuszos útiköltségszámlák rendezése.)
Ha bármilyen igény van fellépési sorrend kapcsán, kérjük azt a visszaigazoló lapon jelezni. Később
már nem fogunk tudni változtatni.
Várható kezdés mindegyik helyszínen: 10.00 óra
További információt a visszaigazoló lapok feldolgozása után fogunk tudni adnia, várhatóan március
közepéig.
A mellékelt visszaigazoló lapot kérjük figyelmesen átolvasni és kitölteni.
Visszaküldési határidő: 2020. február 25.
Ha kérdés merül fel, e-mailben és telefonon is elérhetőek vagyunk.
Jó felkészülést kívánunk!
Budapest, 2020. január 13.
Baráti üdvözlettel:
Farkas Márta elnökhelyettes

