Tokaji MúzeumVilágörökségi Bormúzeum
3910 Tokaj
Bethlen Gábor utca 7.

Serház utca 55.

47/352-636, info@tokajimuzeum.hu

47/552-050, info@bormuzeum.eu

MEGRENDELŐ LAP OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE
a Tokaji Múzeum és a Világörökségi Bormúzeum szolgáltatásaira vonatkozóan

1. A megrendelő adatai
Név
Székhely
Adószám
Bankszámlaszám
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, e-mail)
Számlázási adatok
(amennyiben eltér a székhely
adataitól)
Számla típusa
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Készpénzes / átutalásos

2. Megrendelt szolgáltatások (Kérjük tegyen X-et a megrendelni kívánt szolgáltatás előtti
négyzetbe!)
Alulírott megrendelem az alábbi szolgáltatásokat 20....... év .......................hó …..........napjára,
….........óra …........percre, ….......... fő diák, ............ fő pedagógus és …........ fő felnőtt kísérő részére:
Tokaji Múzeum (3910 Tokaj, Bethlen G. u. 7.)

□ Diák1 belépőjegy (500 Ft/fő)
□ Csoportos diák2 belépőjegy (400 Ft/fő)
□ Kombinált3 diák belépőjegy (800 Ft/fő)
□ Tárlatvezetés magyar nyelven (3.000 Ft/csoport)
1
2
3

6-26 éves korig, érvényes diákigazolvánnyal vehető igénybe
6-26 éves korig, érvényes diákigazolvánnyal vehető igénybe; 15 fő feletti diák létszám esetén érvényes
a Tokaji Múzeum és a Világörökségi Bormúzeum állandó és időszaki kiállításainak megtekintésére jogosít
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Világörökségi Bormúzeum (3910 Tokaj, Serház u. 55.)

□ Diák belépőjegy (500 Ft/fő)
□ Csoportos diák belépőjegy (400 Ft/fő)
□ Kombinált diák belépőjegy (800 Ft/fő)
□ Tárlatvezetés magyar nyelven (3.000 Ft/csoport)
***********************************************************************
Rendhagyó múzeumi órák (5.000 Ft/csoport)

□ Rákóczi Tokajban - rendhagyó történelemóra
□ A régész és munkája - rendhagyó történelemóra
□ Élet a hódoltság korában - rendhagyó történelemóra
□ Világvallások nyomában Tokajban - rendhagyó történelemóra
□ A Kopasz-hegy természeti értékei - rendhagyó földrajzóra
***********************************************************************
Foglalkozások (400 Ft/fő)

□ „Mesék a ládafiából” – a szőlősgazda
mesél...

□ „Gyapjúcsodák söndörgetéssel”- nemezelés
□ „El ne aludjék...” – pincegyertya mártása
□ „Haja, haja kukorica haja”-csuhévirágkészítés

□ „Aludj baba, aludjál, édeseket álmodjá!” –

□ „Furfangolóval a dédapám is játszott” ördöglakat-készítés

□ „Tervezd meg címkédet!” – borosüveg
címke festés

□ „Túl a vízen egy kosár”-papírfonás
□ „Édes-kedves pintes üvegem”-borosüveg
fonás

rongybaba-készítés
***********************************************************************
Tematikus, jeles napi foglalkozások (400 Ft/fő)
□ Álarc mögé bújva - karneváli maszkok
□ „A bornak Szent Márton a bírája”- Mártonkészítése
lámpás készítés
□ Hímelt, írott, piros – tojásfestés
□ Adventi szöszmötlés - karácsonyi
díszkészítés
□ „Nincs a mezőn dolga?!” – madárijesztőkészítés
***********************************************************************
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Osztálykirándulások (Ára a megrendelt rész-szolgáltatások számától függ, melyet kérünk
aláhúzással jelölni!)

□ Víz-vár-város




a tokaji vár felfedezése
szalonnasütés
bográcsozás



városnéző séta

…..............................................................................................
□ Szőlő és bor


a Világörökségi Bormúzeum kiállításának
megtekintése



birtoklátogatás

…..............................................................................................
□ Világvallások nyomában Tokajban




római katolikus templom
görög katolikus templom
református templom



az egykori zsinagóga épülete

…..............................................................................................
□ A Kopasz-hegy természeti értékei


vezetett kirándulás a Kopasz-hegyre



kőzetbemutató

Alulírott kijelentem, hogy a megrendelt szolgáltatás esetleges lemondásáról a múzeumot
írásban értesítem, legkésőbb az érkezést megelőző 3. napig. Ellenkező esetben tudomásul veszem,
hogy a megrendelt szolgáltatást számomra kiszámlázzák és köteles vagyok kifizetni azt.
Vállalom továbbá, hogy ha a megrendelt szolgáltatás megbeszélt időpontját az adott napon nem
tudom tartani, a 06-47/552-050-es telefonszámon jelzem ezt a múzeumnak.
Tudomásul veszem, hogy a megrendelés csak visszaigazolást követően érvényes.
Az aláírt megrendelőlapot kérjük visszaküldeni e-mailben az info@bormuzeum.eu, vagy postán a
Tokaji Múzeum (3910 Tokaj, Bethlen G. u.7.) címre.
Kelt _____________________
______________________
Megrendelő aláírása
P.H.
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