
 
 
 
 

Nyári Tábor jelentkezési lap és megállapodás (1/3 oldal) 
 
Szülő (törvényes képviselő) adatai: 
 
Teljes név:  

 
Lakcím (postacím): 
 
Irányítószám: Település: 

 
 
 
Cím (utca, házszám, emelet, ajtó stb): 

 
 
 
Személyi ig. szám: 

 
 
 
Mobil telefonszám (probléma esetén bármikor hívható):  
Email cím: 

 
 

 
Gyermek adatai: 
 
Teljes név: 

 
 
 
Születési dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.): Életkor (év): 

 
 
 
 
Egyéb információ (betegség, allergia, érzékenység): 

 

 
A gyermek átvételére feljogosított személyek neve és adatai (a fent megnevezett szülőn kívül): 
 
Teljes név: 

 
 
 
Személyi ig. szám: Telefonszám: Kapcsolat (szülő, rokon, egyéb): 

 
 

 
Teljes név: 

 
 
 
Személyi ig. szám: Telefonszám: Kapcsolat (szülő, rokon, egyéb):  
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A szervező adatai: 
 
Név: Bonné Posztós Réka                  

Székhely:                          

Irányítószám:  Település:                  

4028     Debrecen                  

Cím (utca, házszám, emelet, ajtó stb):                  
Kassai út 
129. B                          

Telefonszám:                          

06-70/420-63-27                        

A tábor turnus adatai:                  

A turnus induló dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN.):  A turnus záró dátuma:  Napok száma: 
                             

                             

A  tábor teljes díja (Ft):      Befizetésre került (dátum):      
                  

                            

A tábor díjának előlege (Ft):( A                  
tábor teljes díjának 50%-a)      Befizetésre került (dátum):      

                             

                              
 

Megállapodás 
 

A megállapodás létre jött egyrészt a fent megnevezett tábor turnust szervező Bonné Posztós Réka e.v. 

továbbiakban, mint Szervező, valamint az 1. oldalon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) 

továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel. 

 

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt 

kiskorú (5-13 éves) gyermek számára a "Lehetsz Király! Nyári Tábor" elnevezésű programban. A jelentkezés 

elfogadásának feltétele, hogy a turnus díjának 50%előlegként beérkezzen a szervező pénztárába. A részvétel feltétele, 

hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába a tábor megkezdése előtt 

7 munkanappal és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 
 
2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközitáboros képesség támogató  
program, amely 5 napos turnusban zajlik, naponként 07:30 és 16:30 közötti 
időtartamban. 
 
A turnus díja napi 1 étkezést tartalmaz (ebéd). A Szülő tudomásul veszi, hogy szükséges gyermeke számára 
tízórait és uzsonnát biztosítani. 
 

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 07:30 - 09:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor 
képviselőjének átadja és a tábor program rendjének befejezésekor (16:30) átveszi. 
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4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a 
táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező 
ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik,  
 

hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek 
állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba -a teljes gyógyulásig- 
nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy  
a gyermek megbetegedését észleli, köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból haladéktalanul 
elvinni. 
 

5. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljeskörű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a 
táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zene lejátszó, fényképezőgép) illetve a ruházat 
koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a 
Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési 
szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízott oktató irányítását. 
 

6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa,  
a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban 
az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek. 
 

Lemondási feltételek: 
 
Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor 

teljes díjának 50%-át (az előleg teljes összegét) visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást 

a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.  
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja. Ebben az esetben a 

meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt. 

Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a 
tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi. Amennyiben a turnus / helyszín 

módosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. 
Amennyiben törvény dönt arról, hogy a tábort a vírushelyzet miatt nem lehet megtartani, abban az esetben a Szervező az előleget 

visszafizeti a Szülőnek. 

 
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el. 

 
7. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek,  
ha a Szülő a tábor részvételi díjából fennmaradó részt a meghatározott időpontban banki átutalással a Szervező pénztárába befizeti. 

 
8. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT:  
Az Ön személyes adatai a Szervező adatbázisába kerülnek. A Szervező kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező program 
lebonyolításának céljára használhatja fel személyes adatait. Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően 
harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti.  
Teljes Adatvédelmi Tájékoztatót a következő linkre kattintva ismerheti meg: http://posztosreka.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ 
Vagy kérheti a csoport oktatójától nyomtatott példányunkat. 

 Elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.  
 Elfogadom az Általános Szerződési feltételeket.  
 Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató számomra további lehetőségekről és programokról információt küldjön hírlevél formájában. 

 
 Hozzájárulok, hogy gyermekemről a foglalkozások alkalmával fénykép készülhessen és azt a Szolgáltató saját internetes 

felületein, nyomtatott marketing anyagon felhasználhassa. 
 
Az aláírás helye (település neve):                   Aláírás dátuma: 

                                      

                                      

    Szülő aláírása:          Szervező cégszerű aláírása: 

                                      

http://posztosreka.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/


 
 

 

NYILATKOZAT 
 

 

1. A gyermek neve: ___________________________________________________ 
 
2. A gyermek születési dátuma: ___________________ 
 
3. A gyermek lakcíme: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
4. A gyermek anyjának neve: ____________________________________________ 
 

 

5. Nyilatkozat arról, hogy  
 
5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 
 
5.1.1. Láz 
 
5.1.2. Torokfájás 
 
5.1.3. Hányás 
 
5.1.4. Hasmenés 
 
5.1.5. Bőrkiütés 
 
5.1.6. Sárgaság 
 
5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 
 
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 
 
5.2. a gyermek tetű- és rühmentes 
 

 

6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége: 
 
 
 

 

________________________________________ 
 

név - aláírás 
 
Lakcím: _____________________________________________________________ 
 
Tel.: _______________________________________________________________ 
 

 

7. A nyilatkozat kiállításának dátuma: __________________ 
 
 

A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete alapján: 

 

„(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző 

négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő 

egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.” 

 

„A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. 

A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.” 


