
JELENTKEZÉSI LAP 
 
 
Gyermek neve: ............................................................................ 
 
Életkora: ................ év TAJ száma:……………………………………. 
 
Lakcíme: ........................................................................ 
 
Szülő telefonszáma: ................................................................. 
 
Szülő email-címe: .................................................................... 
 
Tábor neve: .................................................................... 
 
Tábor időpontja: .................................................................... 
 
 
TÁJÉKOZTATÁS: 

 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 20.000 Ft/hét + étkezés /ebéd, uzsonna/, amit befizetni hétfőtől péntekig 
08.00 – 18.00 óráig lehet.  

 A gyermek jelentkezése csak akkor érvényes, ha a jelentkezési lap és az elengedő 
nyilatkozat leadásra a kerül a szervezőnél, továbbá ha a tábor díjának /+ étkezés díja/ 
befizetése megtörténik legkésőbb 1 héttel a tábor kezdése előtt.   

 Az egészségügyi nyilatkozatot kérjük, hogy kizárólag a tábor első napján adják le.  

 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 táborra, 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. 

 Szülő (gondviselő) által megadott adatokat, elérhetőségeket harmadik fél számára nem 
adjuk ki. 

 
Hozzájárulok, hogy a tábor során készült fényképek nyilvánosságra kerüljenek 
(facebook/honlap):  
 

IGEN           NEM 
 
Gyermekem -gyermekeim- részére  kérek  /  nem kérek  ebédet és uzsonnát a tábori 
időszakra.  
Az étkezés a reggelit és a tízórait nem tartalmazza! 
 
 
 
Fót, 2020. .......................   

 
 
 

.............................................  
                                                                                szülő  (gondviselő)   



 

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) Szülő által megjelölt más felnőtt elérhetősége:  

 
Név, elérhetősége/telefon:____________________________________________  
 
Napközbeni elérhetősége/telefon:______________________________________ 

 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a program kezdete (8.00) és befejezése után (16.00) a szervezők 
gyermekemért felelősséget már nem vállalnak. 
 
 
Fót, 2020.  ........................   
 
 
 

.............................................  
                                                                                szülő  (gondviselő)   

 


