
21. – 27. január 2008

5. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE
Pozývame Vás na ďalší ročník medzinárodného podujatia venovaného spoznávaniu kultúry Nepočujúcich na Slovensku 
a v Európe. Pre riadne zabezpečenie Vašej účasti vyplňte prosím tento registračný formulár a odošlite na dolu uvedenú adresu.

Priezvisko  ______________________________________ Meno  __________________________________________

Ulica, číslo  ______________________________________ Mesto, PSČ  ______________________________________

Štát  ___________________________________________ Telefón /Fax  _____________________________________

Email  __________________________________________ Zamestnávateľ  __________________________________

Označte aktivity, ktorých sa plánujete aktívne zúčastniť (niektoré sú limitované počtom účastníkov).

Dramatické tvorivé dielne pre dospelých
vedie JAMU, Česká republika

Chcete počas vašej účasti na workshopoch zabezpečenie dozoru a programu pre vašich žiakov?

 o o  _______________
 ÁNO	 NIE počet detí

o
(21. – 23. január 2008)

Výstava umeleckých diel nepočujúcich umelcov Európy
maľba, plastika, fotografia, výšivka, bižutéria, rezba, hrnčiarstvo
inštalácia Nitrianska galéria

o
(23. január – 3. február 2008)

Svet ticha  - Výstava detských výtvarných diel
výstava nepočujúcich detí slovenských základných škôl
inštalácia Nitrianska Synagóga

o
(23. január – 3. február 2008)

Divadelné predstavenie
 medzinárodný divadelný festival dospelých, mládežníckych a detských súborov nepočujúcich

D
IV

A
D

EL
N

É 
 S

Ú
BO

RY o deti                                   _______________               _________________________________________________            ______________
(25. január 2008) počet účastníkov                                                             názov divadelného predstavenia                                                                dĺžka trvania

o mládež                           _______________                ________________________________________________            ______________
(25. – 26. január 2008) počet účastníkov                                                             názov divadelného predstavenia                                                                dĺžka trvania

o dospelí                           _______________                ________________________________________________            ______________
(24. a  26. január 2008) počet účastníkov                                                             názov divadelného predstavenia                                                                dĺžka trvania

Umenie v posunkoch 
odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému využitia výrazových prostriedkov posunkového 
jazyka v umení – iba pasívna účasť

o
(25. január 2008)

Poplatky
                                                                                   stanovené poplatky zahŕňajú ubytovanie a stravu na jeden festivalový deň a vstup na voľné podujatia

Aktívni účastníci                                                Pasívni účastníci

- dieťa 100 Sk/deň o                         700 Sk/deň         o
- dospelý 200 Sk/deň o

Spoplatnené	podujatia

*Otvárací ceremoniál v Starom divadle (24. január) 50 Sk/osoba  ___________  
 počet kusov suma

*Záverečný festivalový ceremoniál v DAB (26. január) 100 Sk/osoba  ___________  
 počet kusov suma

Spoločenský večer s recepciou (nápoje, večera) (26. január) 400 Sk/osoba  ___________  
 počet kusov suma

*Aktívni účastníci zdarma

Výzva	 na	 platbu	 vám	 bude	
zaslaná	 spolu	 s	 potvrdením	
o	registrácii.

Zaregistrujte sa on-line na: http://www.effeta.sk; alebo faxom prostredníctvom tohto tlačiva na: +421.37.652.8823



Ubytovanie Stravovanie
 ubytovanie aj strava sú zabezpečené v zmluvných hoteloch Agroinštitút a Zobor v Nitre

pondelok  (21. január 2008) o
raňajky

o
obed

o
večera

o

utorok  (22. január 2008) o o o o

streda (23. január 2008) o o o o

štvrtok (24. január 2008) o o o o

piatok (25. január 2008) o o o o

sobota (26. január 2008) o o o o

nedeľa (27. január 2008) o

Vegetariánska strava           o

Všeobecné informácie

Uzávierka prihlášok
Registračný formulár zašlite na uvedenú adresu najneskôr do 31. októbra 2007. Prihlášky doručené po 
tomto termíne nebudú akceptované.

Refundácia poplatkov
Ak sa po uhradení poplatkov rozhodnete nezúčastniť sa na festivale, nevzniká vám tým nárok na spätnú 
refundáciu zaplatenej sumy.

Sekcia Divadelné predstavenia
Vzhľadom na veľký počet uchádzačov registrovaním sa do sekcie divadelných súborov nie je automaticky 
priznaná účasť v nej. Akceptovaní účastníci budú vyberaní na základe posudku odbornej komisie, ktorej 
rozhodnutia vám budú vopred oznámené.

Prosíme vás o úplné vyplnenie formuláru. Nekompletne vyplnené registračné formuláre budú 
automaticky vyradené!

Kontakt
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese: 
effeta@effeta.sk; alebo na tel. č. 0918 384 935.

Dátum: ___________________ Podpis: _______________________________

Zaregistrujte sa on-line na: http://www.effeta.sk; alebo faxom prostredníctvom tohto tlačiva na: +421.37.652.8823


