
 
 
 
 
Tisztelt Szülők! 
 
2013. február 22-én 18 órától 23-án 6 óráig egy egész éjjelt végig 
sportolhatunk az iskolánk tornatermében! 
Programunk zártkörű! Jelenlegi és volt diákjainknak valamint az iskola 
tanárainak részvételével röplabda, floorball, kézilabda, labdarúgás és 
kosárlabda sportágakban szervezünk versenyeket. 
Kérjük, amennyiben gyermeke részt vehet a „Sportos Éjszaka” 
rendezvényünkön, aláírásával jelezze ezt! 
A nevezés a program teljes időtartamára szól. Korábban csak különleges 
esetben, kizárólag szülői kísérettel lehet távozni az iskolából. 
 
Budapest; 2013. január 31. 
 
…………………………… ………………………..… 
engedélyezem  nem engedélyezem 
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