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A Bajai EGYMI szeretettel hívja és várja az érdeklődőket az EFOP 3.1.6 „EGYÜTT Tanulunk”
elnevezésű projekt keretében megrendezésre kerülő közös élményeket nyújtó
ADVENTI ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMJAIRA és ÜNNEPI HANGVERSENYÉRE
2018. December 13 – án.
Információk:
Időtartam: 10.00 –16.00 óra
Helyszín: Bajai EGYMI - Baja, Barátság tér 18.
A tervezett szabadidős programok látogatása önkéntes, az azokba történő bekapcsolódás és részvétel lehetősége
folyamatos a nap folyamán.
Kísérők, programfelelősök és utazó gyógypedagógusaink segítik a tájékozódást, információt és kíséretet
biztosítanak.
A látogatók fogyatékkal élő tanulóinkkal találkozhatnak az adventi időszak és készülődés jegyében.
Büfé ellátás: pogácsa, tea, frissítő (kávé, térítés ellenében kapható)
A program keretében tartandó Adventi hangverseny 15.00 órakor kezdődik az intézmény aulájában.
Programhelyszínek: főépület-aula. díszterem, agyagozó padlás, készségfejlesztő iskola aula és tankonyha,
„kisház”, tantermek, kollégiumi társalgó
A részvételi szándékot előzetesen legkésőbb 2018.12.12-ig (14h) Csincsák Zoltánné felé kérjük jelezni, a
csincsaknebrigi@gmail.com címre! (érkező felnőttek és tanulók pontos létszáma)

Programterv:
 érkezők fogadása, regisztráció, köszöntés (folyamatos)
 az intézmény környezetének megismerése, a szervezeti egységek bemutatása – tanulóink és
lakóink: a „kicsik és nagyok”
 ismerkedés a diákokkal, bepillantás a tanórák és az iskolai ünnepi készülődés világába
 zenés 5 perc - Mindenki MÁS-képp, de csinálja… torna a készségfejlesztőben
 kézműves foglalkozások (mézeskalácssütés, agyagozás, kézimunka, tobozból díszek készítése,
kreatív advent, relaxáció)
 karácsonyi vásár az aulában – diákjaink és a vendégdiákok kooperatív együttműködése (nyitva
tartás: max.14.00 óráig)
 zárás: 15.00 – tól Adventi hangverseny - együttműködő partnerünk - a Liszt Ferenc AMI
növendékeinek előadásában.
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Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a Bajai EGYMI által szervezett – munkatervekben szereplő,
valamint pedagógiai programban rögzített és az intézmény eseménynaptárjában
felsorolt – rendezvénnyel, eseménnyel, programmal, vagy munkatervben nem
szereplő rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatosan az intézményünkben
adatkezelés történik.
Az adatkezelés célja: a rendezvény, esemény dokumentálása, népszerűsítése,
látogatók, érdeklődők, partnerek részvételének biztosítása. Az érintettek kategóriáit
tanulók, közalkalmazottak, az intézménnyel szakmai, partneri, intézményközi
együttműködési kapcsolatban álló, ill. egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló
résztvevők, látogatók alkotják.
A személyes adatok kategóriáin belül a programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó
célból a résztvevőkről álló és /vagy mozgókép, illetve hangfelvétel készül.
A rendezvényt látogató a jelenléti ívek aláírása útján kifejezetten
hozzájárul
ahhoz, hogy a Bajai EGYMI - mint adatkezelő - a tájékoztatóban meghatározott
személyes adatait a fent meghatározott célból kezelje.
Kijelenti továbbá, hogy a köznevelési intézmény a tervezett adattovábbításról
megfelelően tájékoztatta.
Jelen hozzájárulása önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és
egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy az Iskola által fentiek szerint adattovábbításhoz
hozzájárulását megadja.

Köszönjük segítő együttműködését!

