
 

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 4024 Debrecen, Egyetem tér 1.; 4010 Debrecen Pf. 69 

+36 52 518 620; agora@agoradebrecen.hu; www.agoradebrecen.hu 

AGÓRA KLUBOK 2019 ŐSZ 

 JELENTKEZÉSI LAP 

 
Melyik klubba/klubokba jelentkezik? (Kérjük, a választott klub rubrikájában x-szel jelölje!) 

Robotika klub kicsiknek                                               

Időpont: szerda 16:30-18:00                            

Jelentkezés: 8 éves kortól                             

Első foglalkozás: 2019. október 2. 

 

 

 

 

Városálmodók                                                                 

Időpont: péntek 16:30-18:00                            

Jelentkezés: 7 éves kortól 10 éves korig                        

Első foglalkozás: 2019. október 4. 

 

 

Kezdő robotika klub                                                      

Időpont: szerda 16:30-18:00                         

Jelentkezés: 10 éves kortól                           

Első foglalkozás: 2019. október 2. 

 

Kis felfedezők                                                                

Időpont: csütörtök 16:30-17:30                            

Jelentkezés: 6 éves kortól 9 éves korig                       

Első foglalkozás: 2019. október 3. 

Középhaladó-haladó robotika klub                                        

Időpont: csütörtök 16:30-18:00                                                    

Jelentkezés: 10 éves kortól                                          

Első foglalkozás: 2019. október 3. 

 

Tudósok nyomában                                                     

Időpont: csütörtök 16:30-18:00                                 

Jelentkezés: 10 éves kortól 14 éves korig                           

Első foglalkozás: 2019. október 3. 

Középhaladó-haladó robotika klub                          

Időpont: péntek 16:30-18:00                            

Jelentkezés: 10 éves kortól                         

Első foglalkozás: 2019. október 4. 

  
A klubba/klubokba jelentkező gyermek: 

Név:          
Születési év/hó/nap: 
Iskola: 
Évfolyam: 
 
Szülő (gondviselő) neve:  

Telefonszám: 

E-mail: 

Másik szülő vagy más, szükség esetén értesíthető személy neve:  

Telefonszám: 

  
A 2019 októberétől 2020 január végéig tartó klubfoglalkozásokon való részvétel ára: 10.000 Ft. Ha valaki két vagy több klubba 
jelentkezik, az első klub ára ez esetben is 10.000 Ft, de minden további klubra 50%-os kedvezményt biztosítunk. Minden klubtag 
egy névre szóló Agóra klubkártyát kap, amellyel az érvényességi időn belül az Agóra Tudományos Élményközpont nyitvatartási 
időben bármikor látogatható! A foglalkozásokra a kapcsolat@agoradebrecen.hu  e-mail címen lehet jelentkezni. A klubokba 
az indulás után is folyamatosan bekapcsolódhatnak a gyerekek. A foglalkozásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap 
leadása és a regisztrációs díj befizetése. A jelentkezési lap aláírásával Ön elfogadja az intézmény Házirendjét.  
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott adatokat (beleértve a személyes adatokat is) az Agóra Közhasznú 
Nonprofit Kft. a klubokkal kapcsolatosan a szükséges mértékben felhasználja, és azokat kezelje.  
 
Szeretnék feliratkozni az Agóra hírlevelére.  
 

 
 
Dátum: 2019. ……………………    

     ………………………………………………………………..
                                   szülő aláírása 
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