
 
FÓTI VAKÁCIÓ II. 

 
 

Jelentkezés 
 
 
Gyermek neve: ............................................................................ 
 
Életkora: ................ év 
 
Lakcíme: ........................................................................ 
 
Szülő telefonszáma: ................................................................. 
 
Szülő email-címe: .................................................................... 
 
Alulírott, .......................... szülő, ...................... gyermek szülője 
(gondviselője) hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem  
2018. július  02 – 06. között a Vörösmarty Művelődési Ház által szervezett Fóti 
Vakációban részt vegyen. 
 
Szabályok: 

 A program minden nap 8.00-kor kezdődik és 16.00-ig tart. (a program kezdete 
előtt és befejezése után a szervezők a gyermekekért felelősséget nem 
vállalnak, felügyeletet nem biztosítanak) 

 A részvétel díj 15.000 Ft/hét, amit befizetni hétfőtől péntekig 08.00 – 18.00 
óráig lehet.  

 A gyermek jelentkezése csak akkor érvényes: 
o  ha arról a szervezők visszajelzést küldenek 
o továbbá, ha a jelentkezési lapot, az elengedő nyilatkozatot és az 

egészségügyi nyilatkozatot aláírva eljuttatnak a szervezőkhöz. 

 A szervezők eltanácsolhatják a táborból a gyermeket, amennyiben annak 
viselkedése saját testi épségét vagy a többi gyereket veszélyezteti, 
viselkedésével zavarja a tábor működését, illetve a házirendet megsérti. 

 A Fóti Vakáció-ra, csak heti bontásban lehet jelentkezni, tört hetekre 
táborozókat nem fogadunk. 

 Amennyiben az aktuális hét előtt 5 munkanappal nem mondják le a tábort és 
nem jelenik meg a gyermek úgy a tábori díjat nincs módunkban megtéríteni, 
visszafizetni. 

 
 
Fót, 2018. .......................   
 
A fentieket tudomásul vettem: 
 
 
.............................................  

szülő    



ELENGEDŐ NYILATKOZAT 
 
 

 ......................................  szülőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem a 

program befejezése után 

 
a) egyedül jöjjön haza a Vörösmarty Művelődési Házból a következő napokon: 

 
______________________________  

 
b) érte megyek az adott nap záró helyszínére 
 
c) a nap záró helyszínéről …………………………………………………………………………nevű   

 
kísérővel jöjjön haza 

 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a program kezdete (8.00) és befejezése után (16.00) a 
szervezők gyermekemért felelősséget már nem vállalnak. 
 
 
2018.  ..............................   
 
 
 
 ........................  
 szülő 



 
EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT 

 
 
Gyermek neve: ........................................................................... 
 
Gyermek születési dátuma: ....................................... 
 
Gyermek lakcíme:......................................................................... 
 
Gyermek édesanyjának neve: ....................................... 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az alábbi tünetek nem észlelhetőek 
gyermekemen: 

 láz 

 torokfájás 

 hányás 

 hasmenés 

 bőrkiütés 

 sárgaság 

 egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés 

 váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 

 a gyermek tetű és rüh mentes 
 

Egyéb érzékenység (pl élelmiszer, gyógyszer, allergia): ………………………………………. 
 
Törvényes képviselő neve: ................................................................... 
 
Lakcíme: ....................................................................... 
 
Telefonszáma....................................................................... 
 
 
2018. .......................   
 
 
A fentieket tudomásul vettem: 
 
 
.............................................  

szülő    
 


