
Kedves Reménybeli Tanuló Város Fesztivál résztvevők! 

 

2021. szeptember 23-25. között ismét megrendezzük a Pécsi Tanuló Város Fesztivált, immár 
ötödik alkalommal,  
Kapcsolatok a tanulásban és tanulással munkacímmel. 
Elindult a Fesztivál honlapja is, melyen minden információ megtalálható.  http://ptf.ckh.hu/  
Az előző évekhez hasonlóan a honlapon lehet regisztrálni a rendezvényre. 
 
Szeptember 23-án (0.nap) egy nemzetközi konferencia lesz, melyre résztvevőként lehet 
regisztrálni. 
 
A fesztivál két napjára, szeptember 24-25-re várjuk a konkrét programokat. 
 
Néhány hasznos tanács: 
 
 

 A szervezet regisztrálásakor, az elérhetőség, kapcsolattartó megadásánál valós név, e-
mail cím, telefonszám legyen. Nem lesz időnk senki után kutatni. 

 A programok időtartamát pontosan adjátok meg! Gondolva arra, hogy azt az időszakot 
ki kell tölteni. Nem lenne szerencsés, ha üres sátrak állnának a Széchenyi téren. 

 Várhatóan nagyobb méretű sátrak lesznek, ezért praktikus lehet, ha több szervezet, 
csoport használ egyet. Szerveződjetek csoportokba! 

 A programok leírásánál törekedjetek a tömör, egyértelmű, közérthető 
megfogalmazásra! Ami Neked evidens, az nem biztos, hogy másnak is az. 

 A leírásban fogalmazzatok meg olyan szavakat, fogalmakat, amelyek 
„hastagként”használhatóak a facebookon, instragramon és jellemzőek a megvalósított 
programra, vagy szervezetre! 

 A költségigény megfogalmazásánál legyetek nagyon visszafogottak, csak a nagyon 
szükséges anyagok, eszközök beszerzésében tudunk segíteni! Az összeg legfeljebb 
30,000 Ft legyen. Tiszteletdíjat, fellépti díjat nem szívesen finanszíroznánk.  

 Ha nem áll rendelkezésre segítő munkatárs és segítséget kértek önkéntes szervezésben, 
akkor jelöljétek meg a pontos feladatot és az időszakot, amikor szükséged lesz a 
munkájára! Önkéntesek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ha többen 
lesztek egy sátorban, egy önkéntes több szervezetnek is segíthet. 

 A technikai igény esetében is törekedjetek a pontos leírásra! A „hangosítás és mikrofon” 
helyett pl. egy vonósnégyes hangosítása, 4 mikrofon a hangszereknek és egy álló a 
konferálónak, 4 db szék. 

 
Amire ígéretet kaptunk, hogy lesz: 
 

 színpad csak Széchenyi téren, Jókai téren; 

 hangosítás, ledfal (még tárgyalás alatt); 

 sátrak csak Széchenyi téren; 

 a Civil Közösségek Háza termei, udvara; 
 
 

http://ptf.ckh.hu/

