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Tábori jelentkezési lap 

Gyermek neve:  

Születési helye, ideje:  

TAJ száma:  

Állandó lakcíme:  

Szülő/Gondviselő neve:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Milyen nyelvet tanult általános 

iskolában? 

 

Egészégügyi adatok 

Van-e a gyermekről különleges étkezéssel kapcsolatos tudnivaló?  igen / nem 

Van-e a gyermeknek allergiája?  igen / nem 

Van-e a gyermeknek asztmája?  igen / nem 

Van-e a gyermeknek súlyos egészségügyi problémája?  igen / nem 

Van-e egyéb információ, amit szükséges tudnunk a gyermekről?  igen / nem 

Ha a fenti kérdés valamelyikére „igen” volt a válasza, kérjük, fejtse ki: 

 

 

 

Szülői/gondviselői felelősség igazolás a tábori jelentkezéshez 

Én,  ....................................................... (gondviselő neve) jelentkezem  ..............................................................  

(gyermek neve) nevében a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium 

által szervezett PG Élménytáborba. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés a jelentkezési lap leadása és a díjak 

befizetése után lesz érvényes. 

Az alábbiakat elfogadom: 

1. Tudomásul veszem, hogy a tábor térítési díja előre fizetendő és nem visszatérítendő. 

2. A tábor térítési díját 2021. június 10-ig az iskola titkárságán kérjük befizetni 7:00 és 14:30 között.  

3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a térítési díjat nem fizetem be, a gyermekem nem vehet részt a 

tábor foglalkozásain. 

4. Amennyiben a fent kitöltött személyes információkban bármi változás történne, azt 24 órán belül 

tudatom a tábor szervezőivel. 

5. Amennyiben baleset vagy betegség esetén a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, 

felhatalmazom a tábor vezetőjét és meghatalmazottjait, hogy eljuttassák a gyermekemet az orvoshoz. 

6.  Tudomásul veszem, hogy kötelességem bármilyen betegségről, balesetről vagy egyéb eseményről, 

ami a gyermekem képességét befolyásolhatja, tájékoztatni a tábor vezetőjét. 

7. Tudomásul veszem, hogy a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és 

Kollégium PG Élménytáborának szervezői nem tudnak felelősséget vállalni a nagyértékű tárgyi 

eszközök, az elveszett, vagy megrongálódott értéktárgyakért! 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a tábor ideje alatt a gyermekek foglalkozásáról videó, vagy képi felvétel 

készül, amit a tábor szervezője felhasználhat további marketing célokra. Aláírásommal igazolom, hogy 

elolvastam és elfogadom a fenti feltételeket. Mint a gyermek hivatalos gondviselője, a továbbiakban e 

feltételek betartása várható el tőlem.  

 

2021. ……………… hó … nap    ……...…………………....……………… 

Szülő/Gondviselő 


