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Kedves Együttesek, Szólisták!               TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL  2.   EGER 

 

Mellékelten küldjük a középdöntő programját, a busz hozzájárulást, a jelenléti ívet, meghívót, melyben látható, 

hogy helyszínváltozás történt. Új helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház (Eger, Bartók Béla tér 6.) 
 

Tájékoztatjuk a fellépőket, hogy a rendezvényen felvételek, fotók készülnek, melyek a Szövetség honlapján és 

facebook oldalán megjelenhetnek, valamint a pályázathoz is csatolnunk szükséges. 
 

Kérjük, szájmaszkot mindenki hozzon magával! Fellépés kivételével épületen belül használni kell! Ha van 

kis fertőtlenítő kendő vagy folyadék is jó, ha van a táskában. 

Étkeztetést most nem vállalunk fel, kerüljük a további csoportosulásokat. 

Kérjük, hogy a csoportok jelen helyzetben, közönséget ne hozzanak magukkal! 
 

A beérkezett gépkocsi és autóbusz támogatási igényeket összesítettük. A Csoóri Sándor Alapnak köszönhetően 

ezt most tudjuk adni, és szívesen adjuk. 
 

Érkezéskor: REGISZTRÁCIÓ !!!      A vezetőknek itt is, a szólistáknak csak itt kell alá írni! 
 

Gépkocsival érkezők: a támogatást itt tudják felvenni + otthon aláírt jelenléti ívet leadni. 
 

Autóbusszal érkezők: Itt kell leadni az aláírt jelenléti ívet. Támogatás mértéke a mellékletben található. 

Autóbusszal történő utazással kapcsolatos papírokat itt nem veszünk át. 

Teendő: Vass Lajos Népzenei Szövetség 1012 Budapest, Várfok utca 8. címre személyszállításról szóló 

átutalásos (rész) számlát kell majd kérni.  

A számlához szükséges csatolni: a csoport részéről a szállítónak küldött megrendelő 1 eredeti példányát, a 

szállító 1 eredeti visszaigazolását a rendelésről, valamint a menetlevél -szállító általi- pecséttel és aláírással 

hitelesített másolatát. 

Mindezeket a Szövetség levelezési címére kérjük majd megküldeni „Elsőbbségi” módon a rendezvényt követő 6 

napon belül. –Kérjük figyelembe venni, hogy nekünk is az átutalást időre teljesíteni kell még.  

Mindezeket postázni kell: Vass Lajos Népzenei Szövetség 9083 Écs, Petőfi S. u. 30. 

Az előző évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy az utazásért felelős személy/csoportvezető kísérje 

figyelemmel a számla készítését, kérje el ő maga a szükséges dokumentumokat és küldje el nekünk, mert 

azok a szállítóra bízva több esetben nem érkeztek meg időre, vagy hiányosak voltak, így visszaküldtük és 

nem tudtuk kifizetni a támogatást. –A pályázatnál ezeket mind kérik tőlünk !!! 
 

Az elődöntők minden helyszínen úgy zajlottak, hogy ezek nem csak versenyek voltak, hanem szinte 

továbbképzések is. Mindenütt még 2 órás közös szakmai megbeszélés volt, így a zsűri által adott értékelés 

segítette nem csak a továbbjutók, hanem minden fellépő csoport, szólista további munkáját. 
 

A középdöntők esetében nem ez az értékelési mód van már. A zsűri egymás közt összegezi a 

produkciókat, és úgy születik döntés november 30-ig. Ekkor értesítjük ki a versenyzőket. 
 

Egerben kezelhető a létszám, így kellő óvatossággal, a szabályokat betartva rendezzük a középdöntőt. 
 

 –Reméljük, hogy aki nem jut tovább, az is úgy értékeli a rendezvénysorozatot, hogy jó volt azon részt venni, jó 

volt együtt lenni, jó volt készülni, akár felvételt készíteni... Nem szabad ezt úgy megélni, hogy negatív 

élmények maradjanak bárkiben.  Mi azon vagyunk, hogy ez ne így legyen. Kérjük a csoportvezetőket, hogy ők 

is ezt közvetítsék csoportjaik irányába!  

 

Reméljük, hogy következő találkozónkat-versenyünket pedig 2021 tavaszán újra meghirdethetjük, és 

egyéb rendezvényeink mellett itt újból találkozhatunk mindenkivel! 

 

Jó felkészülést, sikeres szereplést kívánunk! 

 

Budapest, 2020. szeptember 26.     

                        Farkas Márta elnökhelyettes  
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