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Ha a járványhelyzet engedi, 2021-ben egy megújított nyári kurzusra várjuk a résztvevőket: 

a 11-14 éveseket (a most 5-7. osztályosokat) augusztus 9-14-ig. 

*   *   * 

A kurzus művészeti vezetői: Kováts Tibor és Csizmadia Tamás balettművész-balettmesterek 

A kurzus felkért oktatói (2021. március):  

Klasszikus balett és  

Repertoár 

Csáky Mária (Oroszlány), Pőcze Eszter (Budapest),  

Varga József (Szeged) 

Moderntánc (kezdő)  Szigeti Oktávia 

Improvizáció / kreatív gyermektánc Drávucz Petra 

Képességfejlesztés Solti Anikó, Verbőczi Noémi 

Az oktatókról bővebb tájékoztatást a honlapon talál: http://mte.eu/nyari-kurzusok/ 

 

 

TANTÁRGYAK ÉS TANDÍJAK 

A nyári kurzus tandíja = jelentkezési díj + a választott tárgy(ak) díja.  

Kedvezmény: aki balett és repertoár mellé további legalább két 

tantárgyat választ, 15 % tandíj-kedvezményben részesül. 

Az órákat hétfőtől-szombatig tartjuk, általában 8.30 órai kezdéssel.  

A csoportok min. 10 fő jelentkezése esetén indulnak (kivételekről a szervezők döntenek). 

 

Regisztrációs díj (mindenkinek) 2 000 Ft 

TANTÁRGY TANÓRA / ÓRASZÁM TANDÍJ 

11-14 ÉVES KOR KÖZÖTT (5-7. osztály után), augusztus 9-14. 

Klasszikus balett  
(min.1-2 év balett-előképzettség szükséges) 

60 perc/nap 

6 óra/kurzus 
12 000 Ft 

Repertoár  
(csak a klasszikus balettel együtt választható) 

50 perc/nap 

5 óra/kurzus 
12 000 Ft 

Moderntánc (kezdő) 
50 perc/nap 

5 óra/kurzus 
8 000 Ft 

Improvizáció 
50 perc/nap 

5 óra/kurzus 
8 000 Ft 

Képességfejlesztés 
50 perc/nap 

6 óra/kurzus 
8 000 Ft 

Az árak kedvezményes árak, melyek magyar diákokra, tanárokra, táncművészekre vonatkoznak. 

http://mte.eu/nyari-kurzusok/
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SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS  

Szállást – a kollégium felújítása miatt 2021-ben – nem tudunk biztosítani.  

Néhány, a környéken lévő szálláshely: 

Róna Hotel  https://ronahotel.hu/ 

Richter Hotel Panzió  https://revngo.com/richter-hotel-panzio-budapest 

Szőnyi Garden Hotel www.szonyihotel.hu 

 

Ebédre van lehetőség az egyetemi campus-on: 7000 Ft a kurzus teljes idejére 

 

A rendeléseket a jelentkezési lapon pontosan le kell adni, és a befizetésnek 2021. július 15-ig 

meg kell történnie. A később érkező rendeléseket, utólagos lemondásokat (a külső beszállítók 

miatt) nem tudjuk figyelembe venni! 

 

Tanárok, kísérők, családtagok étkezési lehetőségeiről érdeklődjön a kurzus szervezőinél: 

kurzus@mte.eu 

 

 

LEMONDÁS, VISSZATÉRÍTÉS 

Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb 2021. július 20-ig. 

Későbbi érkezés, korábbi hazautazás, távolmaradás nem ad alapot a visszatérítésre.  

Visszafizetés csak orvosilag hitelesen igazolt megbetegedés esetén, időarányosan lehetséges, a 

le nem kötött díjbefizetések alapján. 

 

 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 

Minden kurzusrésztvevőnek megfelelő egészségbiztosítással kell rendelkeznie. Akik nem magyar 

TAJ jogosultak, de EU tagország állampolgárai, kérjük, hozzák magukkal az Európai 

Egészségbiztosítási Kártyát. Harmadik országbeli állampolgárok olyan biztosítással kell, hogy 

rendelkezzenek, amely teljes körű egészségbiztosítást nyújt a kurzusra való megérkezés és 

elutazás időpontja között. 

Az MTE nem vállal felelősséget a kurzus ideje alatt történő bármely kárért, sérülésért. A 

szervezőket a résztvevők kötelesek tájékoztatni egészségügyi problémájukról, allergiás 

megbetegedésükről, és ilyen esetekben kötelesek az orvosi utasítást megküldeni, hogy milyen 

feltételek biztosítását teszi szükségessé állapotuk. Az MTE nem vállal felelősséget a már a 

kurzus előtt fennálló betegségek, sérülések következményeiért. A kurzus szervezői jogosultak 

bármely résztvevőt alacsonyabb szintű csoportba irányítani, amennyiben úgy veszik észre, hogy 

nem megfelelő előképzettsége balesetveszélyes. 

https://ronahotel.hu/
https://revngo.com/richter-hotel-panzio-budapest
http://www.szonyihotel.hu/
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TOVÁBBI FELTÉTELEK 

• A résztvevők saját maguk gondoskodnak a kurzussal kapcsolatos utazásukról.  

• A résztvevők saját maguk gondoskodnak a szállásukról. 

• Egyes kurzusok, órák csak a minimálisan meghatározott résztvevői létszám (ált. 10 fő) mellett 

indulnak. Amennyiben ez nem teljesül, az MTE törli a kurzust az órarendből. Ilyen esetekben 

a résztvevő a teljes részvételi díj (kivéve a jelentkezési díj) visszatérítésére jogosult.  

• Az MTE fenntartja a jogát, hogy baleset, betegség vagy bármely rajtunk kívül álló okok miatt 

kurzusokat, órát töröljön a programból. Ilyen esetekben a résztvevő a kurzus, óra teljes 

részvételi díjának (kivéve a jelentkezési díj) visszatérítésére jogosult.  

• Minden résztvevő maga köteles gondoskodni a szakmai (tánc) öltözékről, spicc-cipőről. Nincs 

egységesen meghatározott öltözék, de kérjük, tartózkodjanak a harsány színek viselésétől. 

Lányoktól kérjük, hogy hajukat úgy tűzzék fel, hogy a nyak vonala látható legyen. A 

táncórákon tilos függő fülbevaló, nyaklánc és egyéb ékszer viselése, mert balesetveszélyes.  

• Tilos a szakmai épületbe utcai cipőben bemenni. Kérjük, hogy cipőjüket a földszinten 

elhelyezett polcon hagyják, a lift mögött. 

• Az egész campus területén szigorúan tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. 

• A résztvevők kötelesek a fenti szabályokat betartani a kurzus biztonságos és zökkenőmentes 

lebonyolításának érdekében.  

• Az MTE fenntartja a jogát annak, hogy a szabályok súlyos megsértése esetén kizárja a 

résztvevőt a kurzusról. 

• A jelentkezéssel a résztvevő – kiskorú esetén annak képviselője – hozzájárul, hogy a kurzus 

során film- és fényképfelvétel készüljön a közreműködésével. 

 

FONTOSABB DÁTUMOK 

A jelentkezés határideje:    2021. május 31.  

Visszaigazoló e-mail érkezése:  2021. június 20-ig 

► MINDEN JELENTKEZŐNEK VISSZAIGAZOLÁST, BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST KÜLDÜNK  

E-MAILBEN. KÉRJÜK, A VISSZAIGAZOLÁS MEGÉRKEZÉSE ELŐTT NE UTALJON! ◄ 

 

Fizetési határidő:     2021. július 15. 

Regisztráció a szakmai épületben:  2021. augusztus 9. hétfő 8.00-8.30  

Elutazás:      2021. augusztus 14. 14:00 után 

 

Érdeklődés, további információkérés a kurzus@mte.eu  e-mail-címen 

 

vagy telefonon: 36 1 273 3439 

mailto:kurzus@mte.eu

