
 

MEGHÍVÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP 

CSABŐ WORKSHOP SOROZAT 2019. 

 
A Harmatcsepp A Jövőért Egyesület szeretettel hívja Önt soron következő eseményére: 

 

Helyszín:  6500, Baja, Lőkert sor 52. (Bababirtok Családi Bölcsőde) 

GPS: 46.1667496, 18.9616078,1 

 

Időpont:  2019.07.06. napjának délelőtt 10 órája kezdettel 

 

 

A workshop célja: segítséget nyújtani, információt közvetíteni a családi bölcsődék fenntartói 

és munkatársai számára, felkínálni a vállalkozó szemlélet erősítését oktató játékkal. 

 

 

A workshop tervezett témái és időterve: 

9:30 - 10:00 Érkezés, dokumentáció 

10:00  - 11:00 Új társadalmi kihívások hatásai a családi bölcsődékre,  

nehézségek/problémák, gyakorlat a mindennapokban – kerekasztal  

beszélgetés – vezeti Ráczné Olasz Edit a Harmatcsepp A Jövőért 

Egyesület elnöke 

11:00 - 12:00 Jogszabályváltozások követése, gyakorlatban való megvalósítás 2019.  

évben (MÁK és Kormányhivatali ellenőrzési tapasztalatok alapján), 

újdonságok 2019-ben és felkészülés megkezdése 2020. évre - vezeti 

Nyári Szilvia 

12:00 - 12:30 kérdések és válaszok az előző témablokkhoz kapcsolódva 

12:30 - 13:00 szünet 

13:00 - 15:00 Cashflow 101 Oktató társasjáték (opcionális részvétellel, külön  

        regisztrációhoz kötött) – játékvezető: Ercsey Julianna 

15:00 - 15:10 lezárás 

 

A workshopot szervezi és vezeti: 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:  

15.000,- Ft/fő (9:30-tól 13:00 óráig)  

banki átutalással, Harmatcsepp A Jövőért Egyesület 3A Takarékszövetkezetnél vezetett 

bankszámlaszámra: 57400262- 11108755-00000000 

 

+ Cashflow 101 Oktató társasjáték részvételi díja 5.000,- Ft (13:00 – 15:10 óráig), melyen a 

részvétel opcionális. A játékon legfeljebb 6 jelentkező vehet részt. 

 

Ha még nem vett részt Cashflow 101 Oktató társasjátékon: 

Azoknak készült ez a játék, akik szeretnék fejleszteni pénzügyekkel, vállalkozással kapcsolatos 

ismereteinek, gondolkodásukat és formálni szemléletüket. 

https://www.google.com/maps/place/Bababirtok+Csal%C3%A1di+Napk%C3%B6zi/@46.1667496,18.9616078,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x832f70856a06925a!8m2!3d46.1667496!4d18.9616078


 

A játék pontosan a könyvekben leírt elveket tükrözi, a teljes személyiség részvételével történő 

interaktív tanulás azonban gyorsabb, egyszerűbb, és az élmény erejének köszönhetően 

hatékonyabb. Kitűnő "edzőprogram": minél többet játszol vele, annál biztosabban elérheted az 

anyagi függetlenséget a való életben. Egyedül is kisilabizálhatod a szabályokat, de sokkal 

jobban élvezhető a játék egy lelkes csoportban, ahol szakavatott játékvezető irányításával 

gyorsabban túljuthatsz a nehézségeken, és közvetlenül érzékelheted a játék pozitív 

szellemiségét. A "pálya" a vendégváró játékasztal, ahol személyes "edződ" segít abban, hogy 

egyre jobb legyél. 

 

A Cashflow 101 Oktató játék regisztrációja külön elvégzendő az alábbi linken: 

 

A játékról bővebben: https://www.richdadclub.hu/kepzesek/cashflow-oktato-tarsasjatek 

 

A játékkal kapcsolatos további információ és jelentkezés: Ercsey Julianna játékvezetőnél a 06 

70 7759898-as telefonszámon. 

 

A jelentkezés határideje: 2019. július 4. napjának déli 12 órája 

 

A workshop legalább 12 fő jelentkezése esetén kerül megtartásra. 

(Kevesebb jelentkező esetén az átutalt részvételi díj visszautalásra kerül lekésőbb 2019.07.09. 

napjáig.) 

 

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. 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

CSALÁDI BÖLCSŐDE WORKSHOP 2019 

BAJA 2019.07.06. 

 

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. 

 

 

https://www.richdadclub.hu/kepzesek/cashflow-oktato-tarsasjatek
mailto:iroda@csaladibolcsodek.hu


 

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. 


