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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázz az Összpróba Nyári Összművészeti Alkotótáborokba, ás gyere el INGYEN vagy

kedvezményesen Balatonboglárra!

Az Összpróba Alapítvány pályázatot hirdet az Összpróba Nyári Összművészeti Alkotótáborok
színház / tánc / zene / filmes szekciójában való ingyenes vagy kedvezményes részvételre.

A Táborok időpontjai: felnőtt: 2017. Július 21. és 27. között; ifjúsági: 2017. Július 27. és augusztus 3. között

Ha pályázni szeretnél, nincs más tennivalód, mint beküldeni:
• egy ajánlást (osztály) főnöködtől vagy az (iskola) igazgatótól vagy (szak) tanártól, felsőoktatásban tanulóknál

kurzusvezetőtől (max. A4 fél oldal géppel vagy kézzel írva, aláírva, lepecsételve) és
• egy levél egy kortársadtól, miért ajánl Téged a táborba (max. A4 fél oldal géppel vagy kézzel írva)
• egy fényképes bemutatkozó levél vagy videó (ne feledd el feltüntetni az életkorodat!) —jelöld azt is hogy melyik

műhelymunkában szeretnél részt venni (színház, tánc, zene, film) és miért

A pályázatokat emailben* vagy postai úton** várjuk a következő címekre:
Levelezési cím: Összpróba Alapítvány, 1077, Budapest, Wesselényi utca 6. V/3.

E-mail: iroda@osszproba.hu
A pályázatok korosztályonként külön elbírálásban részesülnek.
A pályázatok elbírálói: Molnár Karesz (02 Összpróba Alapítvány elnöke), Nagy Viktor (az Összpróba Alapítvány szakmai vezetője),
valamint 2017 Összpróba nagykövete, Szilágyi Csenge, a Vígszínház Junior Prima díjas színésznője.

A PÁLYÁZAT NYERTESE mindkét korosztályban INGYENESEN vehet részt a táborban!
MINDEN PÁLYÁZÓ 10% KEDVEZMÉNYT kap a tábor részvételi díjából!

Az ifjúsági tábor részvételi díja: 58.000,- / fő, mely magában foglalja a foglalkozásokat, a szállást és a napi háromszori étkezést (A
pályázat nyerteseinek a szállás és étkeztetés is ingyenes!)

A felnőtt tábor részvételi díja 45.000,- / fő, mely magában foglalja a foglalkozásokat, a szállást és a napi háromszori étkezést (A
pályázat nyerteseinek a szállás és étkeztetés is ingyenes!)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 2.

Bővebb információk:

www.osszproba.hu, www.facebook.com/osszproba
+36 30/ 78 69 959, iroda@osszproba.hu

Összpróba Alapítvány, 1077, Budapest, Wesselényi utca 6 V/3

* e-mailben történő jelentkezés esetén: a tanári ajánlást lepecsételve és beszkennelve Saját e-mail címről vagy szkennelés nélkül az
ajánló intézmény hivatalos e-mail címéről elküldve; a kézzel írt ajánlásokat Szintén beszkennelve kérjük
**a jelentkezés módja (postai úton vagy e-mailben) nem jelent különbséget az elbírálásnál
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