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Tárgy: 2018. évi programterv 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., Monor Város 

Önkormányzatának megbízásából 2018. évre is elkészíti városunk éves 

programjainak tervezetét. A 2018-ra vonatkozó adatok begyűjtése 

megkezdődött, ez alapján fogják a képviselő-testület elé terjeszteni a jövő évi 

városi programtervet. Az ingyenes programok megjelennek a város Minőségi 

díjjal elismert honlapján és bekerülnek a Strázsa újság aktuális számába is. A 

szervezők ezzel is segítik a civil szervezetek, egyházak, intézmények 

programjainak összehangolását és népszerűsítését.   

Városunk vezetése fontosnak tartja, hogy minél színesebb, sokrétűbb 

programok legyenek Monoron, ezért köszönettel vesszük, ha Önök is 

kezdeményezik rendezvények szervezését. Kérjük, hogy az időpontok 

tervezésénél legyenek figyelemmel a már lekötött dátumokra, hogy a városon 

belüli események ne jelentsenek egymásnak konkurenciát! Amennyiben kérdése 

van, illetve egy adott dátumról szeretne érdeklődni, hogy terveztek-e más 

szervezet részéről programot, keressék az alábbi elérhetőségeket: 06-29/413-

212, vigado@vigadokft.hu. 

Amennyiben a városban működő szervezetként, egyesületként, 

intézményként olyan programot terveznek, melyet szeretnének a városi 

programtervben megjelentetni, kérjük, hogy a szükséges adatlapot küldjék el a 

Vigadó munkatársai részére. Az adatlap letölthető városunk honlapjáról és a 

www.vigadokft.hu címről vagy személyesen is átvehető, melyet kitöltve, 2017. 

október 25-ig, postai úton, e-mail-ben vagy személyesen is leadhatnak.   

Kérem, hogy a rendezvényről készült plakátot, szórólapot jpg vagy pdf 

formátumban a vigado@vigadokft.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni, 

mely lehetővé teszi a város honlapján történő megjelentetést is.  

 Minden rendezvényükről kérem külön adatlapot kitölteni szíveskedjenek! 

 

Rendezvényeikhez sok sikert és minél több érdeklődőt kívánok. 

 

Monor, 2017. október 5.        

        Tisztelettel:  

 

Hanzelik Andrea  
Vigadó Kulturális és Civil Központ 
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ADATLAP 
Monor városban megrendezésre kerülő rendezvényekhez 

 

Rendező szervezet/egyház/egyesület/intézmény neve:  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Rendezvény neve: ………………………………………………………………. 

 

Rendezvény időpontja: …………………………………………………………. 

 

Rendezvény helyszíne (kérjük amennyiben a Vigadóban vagy a Művelődési Házban szeretne 

rendezvényt szervezni, időpont egyeztetés ügyében hívja a 06-29/413-212-es telefonszámot!)   
 

………………………………………………………………………………….. 

 

Rendezvény szervezéséért felelős neve, címe, e-mail címe, telefonszáma: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Érdeklődők részére megadható telefonszám, e-mail cím, honlap: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Rendezvény rövid leírása (kérjük, hogy az érdeklődők tájékoztatása érdekében, részletesen töltse ki!): 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Városi média felületeken (honlap, facebook, Strásza újság, Gemini TV) megjelenjen-e?  
(Ehhez kérjük, hogy az elkészült plakátot, szórólapot jpg vagy pdf formátumban a vigado@vigadokft.hu e-mail 

címre szíveskedjenek elküldeni) 
       IGEN   NEM 

 

 

Belépőjegy ára (ha van): ……..Ft. 

 

 

Kelt:………………….., ……….év………..hó………nap 

 

        

         ……………………… 

          aláírás 
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