
 Zala Megye Népművészetéért Alapítvány 

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gébárti u. 144                       

Levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 161. 
Telefon/Fax: 92/312-744     Mobil: 30/220-6117, 30/220-6118 

e-mail: zmna1990@citromail.hu   

 

VI. Textiles népművészeti tábor 

 

Ideje:  2014. július 21-26.  
 

Helye: Keszthelyi Népművészeti Alkotóház  (8360 Keszthely, Sopron u. 7.) 

Oktató: Molnárné Riskó Erzsébet népviseletibaba-készítő, Népi Iparművész  
 

Téma:  Népviseletes- és játék baba készítése  

 Kezdő szint - Waldorf jellegű baba készítése népviseletben. Egyszerű, csőformákból 

induló, de némileg modellált babatest kialakítása. Jelzés értékű népi ruházat készítése: 

ingváll, húzott szoknya, kötény. 

 Haladó szint – 40 cm-es 5 ujjas kezű baba készítése, amelyet bakonyi, balaton-felvidéki 

viseletbe öltöztetnek fel a tábor résztvevői.  

 Papírmasé babafej készítésének technikája. 

 Népviseleti ruhadarabok formájának és anyagának alkalmazása a népviseleti- és játék 

babáknál 

Részvételi költség: 12.000.- Ft (oktatás, nyersanyag, ebéd költsége) 

  (NKA Közművelődés és Népművészet Kollégium támogatásnak köszönhetően)  
 

 

 

Szállás: 

Ha szállásra van szükség, tudunk címet adni. (kb: 3000 - 4000.- Ft/éj), és segítünk a 

megrendelésben. 

Sátorozási lehetőség az alkotóház udvarán: 700 Ft/éjszaka 

   

Bővebb információ kérhető:   

Molnárné Riskó Erzsébet 06/30/220-6117  

mailto:zmna1990@citromail.hu


Jelentkezési lap 

VI. Textiles népművészeti tábor 
Játékbaba készítés, népviseletibaba készítés 

2014. július 21-26. 

Visszaküldendő: 2014. július 10. 

Cím: zmna1990@citromail.hu  

Név:  ______________________________________________________________________  

Lakcím (irányítószámmal) _____________________________________________________  

telefonszám:  ________________________________________________________________  

e-mail cím:  _________________________________________________________________  

Részvételi díj befizetése a tábor első napján 2014. július 21-én történik készpénzben. 

Kérem aláhúzással jelezze, hogy nyugtát vagy számlát kér a befizetésről.       nyugta    számla 

Számlázási név, cím:  

  __________________________________________________________________________  

 

Dátum: 2014. ………………………..       

       ___________________________ 

aláírás 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Nyilatkozat*  
a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotáról 

 

 

1. A gyermek neve:   ______________________________________________ 

2. A gyermek születési dátuma: ______________________________________________ 

3. A gyermek lakcíme:  ______________________________________________ 

4. A gyermek anyjának neve:  ______________________________________________ 

5. Nyilatkozat arról, hogy 

5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

5.1.1. Láz  5.1.2. Torokfájás  5.1.3. Hányás  5.1.4. Hasmenés 

5.1.5. Bőrkiütés      5.1.6. Sárgaság 5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 

5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás  5.2. a gyermek tetű- és rühmentes 

6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő  

Neve:   _____________________________________________  

Lakcíme:  _________________________________________________________ 

Telefonos elérhetősége:  ______________________________________________ 

7. A nyilatkozat kiállításának dátuma: 2014. _______________ .  

(a táborozást megelőző négy napon belül) 

    

  

 ___________________________ 

                                  szülő aláírása  

*(Kiskorú esetén kérjük kitölteni!)   

mailto:zmna1990@citromail.hu

