Kedves Jelentkező!
Örömmel fogadtuk regisztrációdat az akkreditált „Zsonglőrlabdás/3 labdás - iskolai képességeket
fejlesztő - képzésre”!
Kérünk, hogy regisztrációddal egyidejűleg, de legkésőbb aznap éjfélig utald át a képzés díját, ami
jelenleg 65.000Ft és az igazolást küldd el a pedkaszkadkepzes@gmail.com e-mail címre!
Amikor ezt a 3 lépést megtetted /regisztráció, utalás, banki igazolás küldése emailen/, azzal
automatikusan érvényessé és elfogadottá válik jelentkezésed!
Kérlek, a képzés első napjára a labdakészítéshez készíts elő
-

-

3x10 dkg rizst, 3x3 db G90!-es – azaz kb. 26-os - jó minőségű, különböző színű luftballont (ha
lehet, 3 citromsárga, 3 zöld és 3 lila, ha pont ilyen színű nincs, akkor a leghasonlóbbakat,
mert nagyon fontos a tanuláshoz, tanításhoz, hogy ugyanolyan színű labdáink legyenek! ),
egy ollót és
tölcsérként egy üres fél literes műanyag flakont. Nem, nem jó igazi tölcsér!! 😊
Ha esetleg van kérdésed, szívesen válaszolunk!

Kérünk, segíts nekünk eljuttatni a képzés lehetőségét közoktatásban dolgozó kollégáidhoz,
szakmai társaidhoz, érdeklődő pedagógus, pszichológus, szociális szférában dolgozó
ismerőseidhez is!
-

Iskolai tanári mail/ Fb. csoportodban, illetve egyéb pl. e-mailes szakmai listáidra, amelyekre
jogosult vagy információt küldeni.
Köszönjük, hogy ezzel segíted törekvéseinket, hogy e különleges szenzomotoros módszer
híre eljuthasson nyitott gondolkodású, lelkes, új és újszerű, hatékony módszerekre vágyó
kollégákhoz, szakmai társainkhoz!!

Szeretettel várunk tehát új és újszerű képzésünkön!
Üdvözlettel: Szabó Kriszta szervező, alapító, képzésvezető oktató
https://www.facebook.com/zumbaszabokriszta
Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány-társszervező - www.tehetsegmuhely.com, kapcsolattartó:
Potocki Ferencné mail: tehetsegmuhely.alapitvany@gmail.com
Erre a számlaszámra utald a képzés díját: Szabó Krisztina Annamária 10918001-0000003511780001
Más számlaszámáról /pl. férj, feleség, barát, kolléga…stb./ történő utalás esetén kérjük,
feltétlenül TÜNTESD FEL:
1. a jelentkezési lapon a megjegyzés rovatban az utaló személy nevét és
2. utaláskor a banki közleménybe pedig a résztvevő szermély - a jelentkezési lapon megadott –
nevét- az utalt összeg és az utaló személy azonosításához, ami a sikeres jelentkezés feltétele!
Köszönjük!
Hamarosan találkozunk iskolai képességeket fejlesztő zsonglőrlabdás képzésünkön!
Mi már nagyon várjuk! Várunk!😊

