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Színjátszó tábor 

2019.06.24-28. 

 

Gyermek neve:………………………………………………………………………………………… 

Szülő, törvényes képviselő neve:……………………………………………………………………... 

Gyermek születési ideje:……………………………………………………………………………..... 

TAJ szám:.............................................................................................................................................. 

Értesítési név, cím, telefonszám:............................................................................................................ 

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

Van-e valamilyen betegsége gyermekének?.......................................................................................... 

Szed-e valamilyen gyógyszert?.............................................................................................................. 

Ha igen, mit és milyen rendszerességgel?………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Gyermek kedvenc étele:........................................................................................................................ 

Van-e a gyermekről különleges étkezéssel kapcsolatos tudnivaló? (allergia, érzékenység, stb.) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Kísérettel, vagy önállóan jár a gyermek a táborba?............................................................................... 

Amennyiben kísérettel, kinek adhatjuk át a gyermeket?....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Egyéb megjegyzés, amelyet szükséges tudnunk a gyermekről: 

……………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Szülői, törvényes képviselői felelősség igazolás a jelentkezéshez 

 

Én, ……………………………….jelentkezem …………………………… (gyermek neve) nevében az 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár ……………………………………...…..táborába. 

 

Az alábbiakat tudomásul veszem és elfogadom: 

- A tábor díját, 10 000 Ft-ot egy részletben előre fizetem 2019. május 31-ig.  

- A befizetett díj nem visszatérítendő, csak abban az esetben vagyok jogosult visszakérni, ha a 
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gyermekem kórházi kezelés alatt áll a tábor ideje alatt. 

- A tábor díja csak abban az esetben térítendő vissza, amennyiben a tábort a szervezők egyéb okok 

miatt nem tudják elindítani.  

- Amennyiben a térítési díjat nem fizetem be, a gyermeken nem vehet részt a tábor foglalkozásain. 

- A fent megadott adatokban történő változás esetén értesítem a tábor vezetőit. 

- A tábor ideje alatt történő betegség vagy baleset esetén a megadott elérhetőségeken keresnek, 

amennyiben ez nem járna sikerrel, felhatalmazom a tábor vezetőit, hogy gyermekemet orvosi 

ellátásban részesítsék, és az esetlegesen felmerült költségeket magamra vállalom. 

- Kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy a gyermekem a tábor ideje alatt megfelelő 

egészségügyi állapotban van, közösségbe engedhető. 

 

Hozzájárulok, hogy a tábor ideje alatt gyermekemről az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

felvételeket készítsen. ……………………………………………………………………. 

 

Hozzájárulok, hogy a tábor ideje alatt gyermekemről készült felvételeket (fotó, videó, stb.) az Arany János 

Közösségi Ház és Városi Könyvtár hivatalos kommunikációs felületein megjelenítse (facebook, honlap, 

média)…………………………………………………………………………. 

 

Amennyiben nem szeretném, hogy felvételek készüljenek a gyermekről, illetve nem jelenhet meg hivatalos 

kommunikációs felületeken, írásban élhetek tiltakozási jogommal. ………………….. 

 

Hozzájárulok, hogy a Közösségi Ház saját és gyermekem személyes adatait az Adatvédelmi jogszabály 

szerint kezelje. ……………………………………………………………………………. 

 

Kijelentem, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Adatkezelési szabályzatát és 

adatkezelési eljárási rendjét megismertem és elfogadom. 

 

Gyál, 2019……………………………. 

 

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

                                                                                               Szülő, törvényes képviselő aláírása                                                                        

 


