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XVIII. GYERMEK BORSODI FONÓ
a Diósgyőri várban
2018. május 24 - 25. és május 28 - 31.
Tisztelettel meghívjuk iskolája tanulóit, tanárait és a szülőket egy élményekkel teli kalandozásra a néphagyományok világába, amelynek helyszínéül a Diósgyőri vár és a 2015-ben átadott
lovas aréna, a Lovagi Tornák Tere és Vásártere szolgál!
NE CSAK LÁSD, ÉLD ÁT!
A Gyermek Borsodi Fonó kifejezetten a Diósgyőri vár sajátosságaira és a néphagyományokra
felépített turisztikai program általános iskolások részére. Egy olyan tanulmányi kirándulás,
ahol a gyermekek rendhagyó néprajz- és történelem órákon, foglalkozásokon ismerkedhetnek
meg hazánk népművészeti kincseivel és a Diósgyőri vár történetével. A gyermekcsoportok egyik
tematikus helyszínről a másikra vándorolva vesznek részt a programokon, amely keretében
részt vehetnek a Diósgyőri vár történetét bemutató vársétán, bepillantást nyerhetnek a középkori fegyverek világába, megismerhetik a népmesék és néptáncok színes világát, valamint elsajátíthatják a népi mesterségek fortélyait.
A program lezárásaként a vár szomszédságában álló Lovagi Tornák Terén látványos lovasbemutató várja a csapatokat.
JELENTKEZÉS
Választható időpontok: 2018. május 24. (csütörtök), május 25. (péntek), május 28. (hétfő), május
29. (kedd), május 30. (szerda), május 31. (csütörtök).
A foglalkozások reggel 9-től délután 14:30-ig tartanak, csoportos beosztásban, több helyszínen.
A pedagógusok munkáját jelmezes csoportkísérők is segítik.
Az egész napos rendezvényre a belépődíj egységesen: 1.900.-Ft/fő
Az osztályfőnök és 1 fő kísérő tanár részére a belépés díjtalan, valamint 10 fő után 1 fő pedagógus részére díjtalan.
További információ és jelentkezés:
postai úton:
Diósgyőri Vár, 3534 Miskolc, Vár u. 24.
e-mailen:
gyermekfono@diosgyorivar.hu
telefonon:
06-46-533-355
A jelentkezési lap beérkezése után e-mailben küldünk visszaigazolást, ezért kérjük, a jelentkezési lapon feltétlenül tüntessenek fel e-mail címet!
Szíveskedjenek a jelentkezési lapokat mielőbb elküldeni címünkre, mivel a programokra a
jelentkezés sorrendjében csak 500 főt tudunk fogadni naponta.

Jelentkezési határidő: 2018. május 15.
Bővebb információ:
www.diosgyorivar.hu oldalon a Szolgáltatások/ Várlátogatás/ Aktuális ajánlatok menüpont
alatt.
A részvételi díj befizetésének módja:
Készpénzben a helyszínen, de kizárólag előzetes regisztráció után. A jelentkezési díj előre utalására is van lehetőség, ennek részleteiről kérjük, érdeklődjön a megadott elérhetőségeken.

