JELENTKEZÉSI LAP
I. A táborozó gyermek adatai
Neve:

............................................................................................................................................................

Születési helye, ideje:

....................................................................................................................................

Édesanyja leánykori neve:
TAJ száma:

..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Lakcíme: ............................................................................................................................................................
Telefonszáma (ha van):

..................................................................................................................................

A gyermek tud úszni? (Nem feltétel) (Kérem, húzza alá a megfelelőt)

igen

nem

A gyermek egyedül közlekedhet a táborba és onnan haza (Kérem, húzza alá a megfelelőt)

igen

nem

A gyermek háziorvosának adatai: .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

II. Gondviselő/Törvényes képviselő adatai
Gondviselő/Törvényes képviselő neve: ..............................................................................................................
Telefonszáma: .................................................................................................................................................
E-mail címe: ....................................................................................................................................................

III. További értesítendő személyek/Gyermek hazavitelére jogosult személyek adatai
Értesítendő személy neve:

........................................................................................................................

Telefonszáma: .................................................................................................................................................
E-mail címe: ......................................................................................................................................................
A gyermeket a táborból hazaviheti (Kérem, húzza alá a megfelelőt):

igen

nem
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IV. Más személyek, akik a gyermeket a táborból hazavihetik
Neve: .......................................................................
Telefonszáma: .......................................................
E-mail címe:

.......................................................

Neve: .....................................................................
Telefonszáma: .....................................................
E-mail címe: ..........................................................

IV. Turnusok
Választott hetek (Kérem, x-szel jelölje a megfelelőt):
1. turnus: 2017. június 26.-2017. június 30.
2. turnus: 2017. július 3.-2017. július 7.
3. turnus: 2017. július 17.-2017. július 21.
4. turnus: 2017. július 24.-2017. július 28.
5. turnus: 2017. augusztus 7.-2017. augusztus 11.
6. turnus: 2017. augusztus 14.-2017. augusztus 18.
V. A tábor részvételi díja: 19 500 Ft/fő/turnus.
Az összeg bruttó forint összegben értendő, 27%-os áfatartalommal.
A tábor részvételi díját legkésőbb 10 nappal a tábor megkezdése előtt kérjük befizetni!
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VI. Fizetés módja (Kérem, x-szel jelölje a megfelelőt
készpénz (a Miskolctapolcai Strandfürdő recepcióján)
SZÉP kártya (a Miskolctapolcai Strandfürdő recepcióján a szabadidő zsebből lehet kifizetni)
banki átutalás (jelentkezési lap beküldése után díjbekérőt küldünk, és ez alapján kell utalni)
Számlázási név, cím:.................................................................................................................................
A Szervező a számlát a tábor első napján adja át a gondviselőnek.

VII. A tábor dokumentálása (Kérem, x-szel jelölje a megfelelőt)
Engedélyezem, hogy gyermekemről a tábor ideje alatt kép, videó készüljön:

igen

nem

Engedélyezem, hogy a gyermekemről készült kép/videó megjelenhet:

igen

nem

TÁJÉKOZTATÓ
A Szervező a jelentkezési lap beérkezése után visszaigazoló e-mailt küld, amely tartalmazza a jelentkezés
adatait. A tábori térítési díj banki átutalása esetén díjbekérőt küld az utaláshoz szükséges információkkal.
Az utalás közleményeként szíveskedjen feltüntetni a táborozó gyermek nevét és a díjbekérő sorszámát. A
térítési díj beérkezését követően a Szervező részletes tájékoztatót küld a további tudnivalókról.
A tábori férőhelyek lefoglalása jelentkezési-, ill. befizetési sorrendben történik. Amennyiben egy turnus
betelik (a Szervező a honlapon jelöli), már csak várólistára tudja felvenni a további jelentkezőket.
Lemondás esetén a Szervező jelentkezési sorrendben értesíti a várólistán szereplőket.
A tábor napközis jellegű, hétfőtől-péntekig reggel 08:00-16:00 -ig tart, a gyerek táborba történő
eljuttatásáról majd onnan hazaszállításáról a Szülő gondoskodik.
A tábor díja tartalmazza az étkezések (tízórai, ebéd, uzsonna) fürdőbelépők, úszásoktatások, valamint a
tábori programokkal kapcsolatos költségeket.
Ha 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 gyógyulásáig – nem viheti.
Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek
megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból
elvinni. Megkezdett turnus esetén, a betegség miatt díjat nem térítünk vissza.
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Ha a gyermek betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a tárgyhét előtti pénteken 12:00
óráig a Szülő jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése
nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről orvosi igazolást kérünk bemutatni.
A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a gyermek(ek) által a táborba hozott eszközökért, értékekért
nem vállal felelősséget (pl. készpénz, mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)
A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a gyermeke részvételi szándékát a turnust
megelőző 10 nappal módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja.
A jelentkezési lap aláírásával kijelentem, hogy elolvastam, megértettem. A tábor részvételi feltételeit
tudomásul vettem. Továbbá hozzájárulok, hogy gyermekem részt vegyen a Miskolci Turisztikai Kft. által
szervezett táborozáson. Az adataim megadásával hozzájárulok, hogy a Miskolci Turisztikai Kft. a megadott
személyes adatokat tárolja és kezelje a tábor teljes időtartama alatt. Tudomásul veszem, hogy az adatok
kezelésének célja a gondviselővel és értesítendő személyekkel történő kapcsolat tartása a tábor ideje
alatt.
A jelentkezési lap aláírásával kijelentem, hogy minden szükséges információt átadtam beíratott
gyermekemről.

Miskolc, 2017. .......................(hónap) .............. (nap)

..................................................................
Gondviselő/Törvényes képviselő neve
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