Kedves Szülők!
Az első és a második teltházas vacsoraest sikeréből ihletet merítve idén is megrendezzük február 9-én
pénteken a Trefort Támogatói Vacsoraestet szülők, tanárok részvételével. Rendezvényünkre ezúton
meghívjuk és szeretettel várjuk Önöket is!
A Trefort Támogatói Vacsoraest időpontja: 2018. február 9. péntek. 18 órától 21 óráig
Helyszín: a Best Western Hotel Hungária ****
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Az est célja:
 alkalmat teremteni szülők és tanárok közti kötetlen beszélgetésekre az iskola falain kívül,
 lehetőséget adni arra, hogy a szülők beszélgethessenek más évfolyamra járó diákok szüleivel,
 többet megmutatni a Trefortról, eredményeiről, sikereiről, terveiről, és mai kihívásairól,
 egy jó hangulatú estét eltölteni egymás társaságában azokkal, akiknek a Trefort érték,
 és az est bevételéből anyagi támogatást nyújtani a Trefort Alapítvány számára.
A belépőjegy ára a vacsora, a welcome drink, egy italjegy és egy tombolajegy árán felül támogatást is
tartalmaz, ami teljes egészében a Trefort Alapítvány számlájára kerül befizetésre.
Program: Az est folyamán svédasztalos meleg vacsora elfogyasztása mellett Treforthoz kapcsolódó
rövid műsorszámok, előadások színesítik a programot. A részletes program a belépőjegyeken lesz majd
olvasható. A szereplők kivétel nélkül jótékonysági alapon lépnek fel, ezáltal is támogatva az
Alapítványt.
Műsorvezető: Gaskó Balázs, a Magyar Televízió műsorvezetője
Megjelenés: hétköznapi elegancia (nem estélyi ruha)
Jegyárak:

Belépőjegy (1 fő részére):
Támogatói jegy (aki nem tud eljönni, de támogatná az Alapítványt):

9.000 Ft
5.000 Ft

Jegyvásárlás:
A jegyvásárlás időpontja:
2018. január 8. és 20. között.
A jegyvásárlás módja:
A jegyvásárlást minden osztály szülői munkaközösségének (SZMK) vezetője intézi, az ezzel
kapcsolatos információkat ők fogják elküldeni a szülői levelezőlistára.
A jegyek átvétele:
A január végén – február elején történő szülői értekezleteken vagy végső esetben a helyszínen.
A helyszíni létszámkorlát miatt a jegyvásárlás kezdetekor osztályonként 15 db szülői jegy váltható. Ha
egy osztály nem használja ki ezt a kvótát, akkor azt természetesen át tudjuk majd vezetni azokhoz az
osztályokhoz, ahol nagyobb lesz az érdeklődés!
Belépőjegy vásárlása csak elővételben lehetséges.
Részvételére feltétlenül számítunk! Töltse velünk, Treforthoz kötődő szülőkkel, tanárokkal ezt a
tartalmasnak ígérkező estét! Szeretettel várjuk!
a Treforthoz kötődő Szülők, Tanárok közössége

