Jobb Veled a Világ! tehetségkutató
Tájékoztató
Regionális döntő: MISKOLC
Helyszín: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
Cím: 3525, Miskolc Városház tér 6.
Időpont: 2018. április 20. 14.00
Kedves Résztvevők!

Ezúton küldjük sok szeretettel a részletes információkat a tehetségkutató
regionális döntőjével kapcsolatban.

Az iskola megközelíthetősége tömegközlekedéssel:
- vonattal érkezők részére: a Tiszai Pályaudvarról az 1-es és a 2-es villamossal, a
Városház tér megállónál kell leszállni
- busszal érkezők részére: a Búza téri buszpályaudvarról az 1-es, 11-es
autóbusszal (a 11-es busz ritkán jár)
Az iskola megközelíthetősége autóval / Parkolási lehetőségek:
Autóval érkezőknek: csak fizetős parkolóhelyeket lehet igénybe venni, pl. Patak
utcai mélygarázs, Szent István téri parkoló.

A döntő tervezett menetrendje:

Regisztráció: 13.00 – 14.00
Megnyitó/Köszöntő: 14.00 – 14.10
Produkciók (egy szünettel): 14.10 – 16.10
Zsűri tanácskozás: 16.10 – 16.25
Eredményhirdetés: 16.25 – 16.40

Gyülekező és regisztráció: Fráter Aula.
A csatolt „Programterv” tartalmazza a sorrendet. Az arab számmal jelzett
produkciók az aulában kerülnek megrendezésre, a római számmal jelzettek
pedig a 2. emeleti ének-zene teremben.

Kapcsolattartó neve, e-mail-címe és telefonszáma:
Bagyalné Kocsis Márta igazgatóhelyettes, bnekm@freestart.hu, 06-46/412-024

Ellátás, amit az iskola a helyszínen biztosít:
Az iskolai büfé rendelkezésükre áll.

A zenés produkciókhoz a következő formában várják a szervezők a
kísérőzenét:
A zenés produkciókhoz pendrive-on várjuk a zenei anyagot.

Ha bárkinek van esetleg speciális eszközigénye, vagy bármilyen más kérése a
produkcióhoz, kérjük, hogy küldjék el nekünk legkésőbb április 19-ig a
következő e-mail-címre:

info@boldogsagora.hu

A regionális döntő nyertese:
A regionális döntő produkciói közül a három tagú zsűri választja ki azt az egy
legjobb produkciót, ami az országos döntőbe. Ezenkívül a szervező iskola egyik
produkciója is egyenes ágon részt vesz majd az országos döntőn, melyre
Gyermeknapon (május 27) kerül majd sor Budapesten.

Köszönjük szépen és örömteli, élményekben gazdag fellépést kívánunk sok
szeretettel:

A Jobb Veled a Világ Alapítvány csapata
és
a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium szervező csapata

