Jelentkezési lap
Megnevezés:

Balmazújváros
Hotel Kamilla és az
Ifjúsági és közösségi ház

Hasan Keskin Konty tanfolyam
és show

Helyszín:

2018.11.18-19.

Tanfolyami díj:

35.000 Ft/fő
Időpont:

(okt. 20-ig)
utána: 42.000 Ft/fő

A RÉSZTVEVŐ ADATAI
Név/Születési név:
Anyja neve:
Születési hely és
dátum:
Telefon és E-mail:

Tel.:

E-mail:

Munkakör/beosztás:

Lakóhely címe:

A KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI (SZÁMLÁZÁSHOZ, CSAK SZÁMLAIGÉNY ESETÉN)
Cégnév:
Cím:
Telefon/Fax:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

Szállást igényel:

IGEN

NEM

( 14.500 Ft fő/ éj félpanzióval)

Ha igen, akkor ……….fő fodrász és ………..fő kísérő.
Neve: …………………………………………… szem.ig.szám:………………………… szül.: ……………….
Neve: …………………………………………… szem.ig.szám:………………………… szül.: ……………….
Szállásra érkezés napja: 2018.11.hó …….. , távozás napja 2018.11.hó ……..……..
Szállás díja: 14.500.- Ft Fő/éj , azaz összesen …………………………………….. Ft.
Ebédet a képzéskor lehet igényelni a helyszínen!
Babafej/ gyakorlófej:

saját

vagy

kölcsön

( 6.000 Ft /db.)

(Megfelelő rész aláhúzandó)

EGYÉB KÖZLENDŐK: (ÉTEL ALLERGIA… )

Kelt: 2018………...hó……nap

…………………………………………….

Cégszerű aláírás
P.H.
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Rendezvény szervező:
Pálné Silling Erzsébet
Balmaz-Tasipál Bt
Címe: 4060 Balmazújváros Veres Péter u. 29.
Tel: 06-30-266-0044
E-mail: pserzsebet@gmail.com
Részvételi díj befizetése postai csekken történik!
Befizetési bizonylatot szkenelve / lefotózva vagy fénymásolva kérjük csatolni!
Részvételi díj:
Október 20-ig kedvezményesen 35.000 Ft/fő
Október 20. után: 45.000 Ft/fő
Megjegyzés:
Felhívjuk tisztelt figyelmét arra, hogy a kitöltött tanfolyami jelentkezési lap elküldését a
tanfolyamon való részvételi szándék hivatalos kinyilvánításának, és a tanfolyami díj kifizetésére
vonatkozó kötelezettség vállalásnak, megrendelésnek tekintjük.
A tanfolyami díjat a képzéskor számlázzuk igény esetén.
Jelentkezés abban az esetben kerül véglegesítésre, elfogadásra, ha a befizetés megtörtént
( szállás és babafej igény esetén azzal együtt kérjük befizetni)
A tanfolyami díj közvetített szolgáltatásként tartalmazza az ellátást (19-én ebéd).
A Résztvevőknek az „Igazolást/ Oklevelet” a tanfolyam elvégzése után személyesen adjuk át.
Ez a jelentkezési lap sokszorosítható. Kérjük, hogy minden résztvevő számára külön példányt
töltsön ki.
Kérjük, a Jelentkezési lap minden rovatát kitölteni szíveskedjenek.
Amennyiben saját autóval érkezik és szívesen elhozna magával más kollégát, kérem
jelezze! Így az önök utazási költségeik megosztódnának!
A kitöltött Jelentkezési lapokat szkennelt formában, e-mailben vagy levélben kérjük a
következő címre eljuttatni:

Balmaz-Tasipál Bt / Pálné Silling Erzsébet
4060 Balmazújváros Veres Péter u. 29.

Telefon: +36-30-266-0044
E-mail: pserzsebet@gmail.com
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Program:
2018.11.18.
09:00: versenyzők érkezése, regisztrálása.
09:00: VII. Balmaz-Hajkarnevál megnyitó.
Szervezők: Szabóné Julika 06-20-414-8894
Papp Péter: 06-30-998-7855
Részletek: https://hajpraktika.com/
09:30-tól fonás, konty és smink versenyek.
13:30-14:00: Eredményhírdetés
14:00-tól show műsorok.

Program változhat!

Fellépők:
Galgóczy Vanda - smink
Papp Péter - fodrászat
Pálné Silling Erzsébet - konty
Antal Judit és Németh Ildikó – konty (kb 17:00-tól)
Hasan Keskin – konty (kb 17:40 -19:00)

Tanfolyamra regisztráció: 2018.11.18. 10:00-12:30-ig!
2018.11.19.
Tanfolyam ideje: 9:30-17:30-ig.
Helye: Ifjúsági és közösségi ház Balmazújváros Arany János utca 1.
( 300 m-re a Hotel Kamillától)
Kérjük időben érkezzen (9:15)!
Délelőtt és délután különböző technikákat sajátítunk el a mestertől!
Folyamatosan segítik a munkánkat, a fogások helyes elsajátítását,
gyakorlását Hasan Keskin, Antal Judit és Németh Ildikó.
Nem egy kimondott konty teljes elkészítése a fő, hanem a technikai
mozdulatok helyes elsajátítása, melyeket bármilyen konty vagy frizura
tűzésében a jövőben biztosan használni tudjunk!
Nyelvi nehézségeket a tolmács segítségével megoldjuk!
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Ebéd 12:00-13:30-ig a Hotel Kamilla éttermében (igényelhető)
Babafejeket a Hair-Line Kft-től kölcsönözzük, melynek díja 6000 Ft/db!
Ezt a költséget nem tartalmazza a képzés díja!
Amennyiben ön hoz saját babafejet, kérjük a megjegyzés rovatban jelezni!
Amennyiben ezt nem jelzi, úgy az ön részére is kérünk babafejet, melyet a
képzéskor ki kell fizetni!!!

Minden résztvevő a saját anyagjait és szerszámait használja a képzés során!
Szükséges anyagok és eszközök:
Babafej – tartó

ha saját babafejet használ, (nem az olcsó műanyaghajú babát!)

Hullámcsat
Babatű kicsi és nagy
Hajháló
Kontygumi / befőttes gumi
hajtő emelő por
hajlakk
hajfény spray
konty fésű
Bontófésű
fém végű still fésű
bontó kefe
hajvasaló
hajsütővas közepes (nem kúp!)
esetleg kreppelő (ha van)
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