
 

CSABŐ WORKSHOP SOROZAT 2018. 

 
 

Helyszín:  Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 6. (Kertvárosi Olvasókör) 

Időpont:  2018. november 23 napjának délelőtt 10 órája kezdettel 

 

 

A workshop célja: a családi bölcsődék megfelelőségi kritériumainak áttekintése a 2018 évi 

ellenőrzési tapasztalatok tükrében és jövőbeli lehetőségek megismerése 

 

 

A workshop tervezett témái és időterve: 

9:30 - 10:00 Érkezés, dokumentáció 

10:00  - 11:15 Családi bölcsőde megfelelősége a 2018 évi ellenőrzési tapasztalatok   

                         alapján (résztémák: Kormányhivatal, MÁK, GDPR, gyakori problémák) 

11:15 - 12:00 kérdések és válaszok az előző témablokkhoz kapcsolódva 

12:00 - 12:10 szünet 

12:10 - 13:00 CSP-HB-18 pályázat / lehetőségek és feltételek – a pályázat     

                      elkészítésének menete 

13:00 - 13:45 kérdések és válaszok az előző témablokkhoz kapcsolódva 

13:45 - 14:00 lezárás 

 

A workshopot vezeti és a témákról előadást tart Nyári Szilvia. 

Szervező: Harmatcsepp A Jövőért Egyesület 

Szervező elérhetősége: Ráczné Olasz Edit, elnök, telefon: +3630 574 6552 

 

Az előadás blokkok anyagát kinyomtatott formában a résztvevők a helyszínen megkapják. 

 

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap elküldésével a jose2004@invitel.hu emailcímre 

és a részvételi díj átutalásával. 

 

Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő 

Fizetés módja: banki átutalással, Harmatcsepp A Jövőért Egyesület 3A Takarékszövetkezetnél 

vezetett bankszámlaszámra: 57400262- 11108755-00000000 

 

A jelentkezés határideje: 2018. november 21 napjának déli 12 órája 

 

A workshop legalább 12 fő jelentkezése esetén kerül megtartásra. 

(Kevesebb jelentkező esetén az átutalt részvételi díj visszautalásra kerül lekésőbb 2018.11.23. 

napjáig.) 

A workshopra maximálisan 20 fő jelentkezését tudjuk fogadni. 

 

Lehetőség van arra, hogy a jelentkezők a már előre ismeretes és feltenni szándékozott 

kérdéseiket megküldjék írásban az iroda@csaladibolcsodek.hu emailcímre. Javasoljuk, hogy a 

jelentkezők éljenek ezzel a lehetőséggel az idő minél hatékonyabb eltöltése érdekében. 
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JELENTKEZÉSI LAP 

 

CSALÁDI BÖLCSŐDE WORKSHOP 2018 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2018.11.23. 

 

Jelentkező neve*  

 

Jelentkező telefonszáma*  

 

Jelentkező emailcíme*  

 

 

Számlázási adatok 

(magánszemély vagy cég) 

 

 

Számlázási név*  

 

Cím (irányítószám, 

település, utca, házszám)* 

 

Adószám* (magánszemély 

esetében nem szükséges) 

 

 

*: a csillaggal megjelölt sorok kitöltése kötelező. 

 

Működtetett családi 

bölcsődék száma 

 

 

Milyen témakörökkel 

kapcsolatos workshopon 

venne részt szívesen? 

 

 

 

 

 

A 2018.11.23. napra 

tervezett workshopra előre 

feltenni kívánt kérdések: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a jelentkező önkéntesen, előzetesen és 

kifejezetten hozzájárul adatai kezeléséhez, mely a jelentkezéssel érintett workshop történő 

részvétellel és annak teljesítésének dokumentációjával jár. Az adatok egyéb célra és DM 

megkeresésre nem használhatók, harmadik fél számára nem adhatók át. 

 

A jelentkezési lap aláírás nélkül is érvényes. 


