
ELŐZETES TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP, A JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBORBA  

2022.  

  

A tanuló neve    2021/2022-es 

tanév osztálya 

  

TAJ száma   

Lakcíme    

Iskolája   

Szülő neve    

Napközben elérhető telefonszám    

Átutalással történő befizetés esetén a 

szülő e-mail címe  

  

Allergia / Gyógyszerérzékenység    

Étkezési kedvezményre jogosult*  
  

               igen                                                nem                 

Ha igen, a kedvezmény jogalapja*  rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény  

három vagy több gyermekes család, tartós beteg gyermek 

veszélyhelyzet miatti munkahelyelvesztés  

  

Gyermekem napközis ellátását a következő hetekre igénylem (x-szel jelölni)   

Hét  Dátum  Jelölés  Hét  Dátum  Jelölés  

25.  2022. 06. 20. -  2022. 06. 24.    31.  2022. 08. 01. - 2022. 08. 05.   

26.  2022. 06. 27. -  2022. 07. 01.    32.  2022. 08. 08. - 2022. 08. 12.   

27.  2022. 07. 04. -  2022. 07. 08.    33.  2022. 08. 15. - 2022. 08. 19.    

28.  2022. 07. 11. - 2022. 07. 15.   34.  2022. 08. 22. - 2022. 08. 26.   

29.  2022. 07. 18. - 2022. 07. 22.    

30.  2022. 07. 25. - 2022. 07. 29.    

 

NYILATKOZAT  

Alulírott …..……………………..………………………………….. szülő nyilatkozom, hogy 

…..…………..…………………………….… nevű gyermekem  

• a tábort du. 1600 óra után elhagyhatja egyedül/……………………….………………………. 

…………………………………. nevű felnőttel hagyhatja el*.  

• a tábor területén kívüli programokon: 

- játszótér (táboron keresztül megközelíthető Segesvár utcai)* 

- Kertvárosi Tanyaudvar (saját busszal) * 

- Szentmihályi uszoda* 

 mélyvízbiztos úszástudással rendelkezik / nem rendelkezik* 

• aláírásommal tudomásul veszem, hogy a tábor ideje alatt gyermekemről felvételt 

készíthetnek a táborozásért felelős személyek, melyet különböző média megjelenésekhez 

használhatnak fel. (nem egyéni fotók) hozzájárulok / nem járulok hozzá*  



• aláírásommal tudomásul veszem, hogy gyermekemet a hétfői nap reggelén iskolaorvos 

megvizsgálja. Amennyiben a vizsgálat során, vagy bármikor a táborban tartózkodás ideje alatt 

betegség tüneteit mutatja, azonnali elkülönítésre kerül, a táborvezető a szülőt telefonon 

értesíti, a szülő haladéktalanul köteles gondoskodni az elszállításról. A tábort legközelebb 

az egészséges állapotról szóló orvosi igazolással veheti igénybe.   

• aláírásommal tudomásul veszem, hogy a tábor területén a telefon használata szigorúan 

tilos, amennyiben a gyermek a szabályt megszegi, a nap végéig a táborvezető a telefont 

elzárja és csak nap végén a szülő kezébe adja vissza, akkor is, ha a gyermek egyedül 

megy haza! 

• amennyiben a Kormány járványügyi intézkedései nem teszik lehetővé a tábor 

megtartását, abban az esetben a tábor részben, vagy egészben elmarad! Ezekre a 

hetekre, a befizetett összeg visszautalásra kerül, illetve átrakható egy engedélyezett 

hétre!  

• a táborvezetőnek jogában áll a szabályokat megszegő, helytelenül viselkedő gyermeket a 

táborból elbocsájtani, illetve a szülőt értesíteni a döntésről! A szülő köteles minél 

hamarabb a gyermeket elvinni a táborból! 

 

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy az Európai Unió (2007/565/EK) 2007-ben egyes szerves foszforsavészter 

hatóanyagok és formulációk felhasználását betiltotta környezetvédelmi okok miatt, így a kullancsok elleni 

védekezés jelenlegi egyetlen módja a személykezelés, amely egyéni/egyedi védekezési mód és a szülő/gondviselő 

feladata.   

A táborról szóló szülői tájékoztatót tudomásul vettem, a szolgáltatást annak megfelelően veszem 

igénybe:  

  

Budapest, 2022. ..........................................                     …………………………………                              

 szülő aláírása 

* A megfelelő rész aláhúzandó!  
A jelentkezés teljes hetekre lehetséges!  

A jelentkezéshez szükséges a lakcímkártyája és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító 

határozat, vagy annak igazolása, hogy az étkezés esetén kedvezményére jogosult, illetve a munkahely 

esetleges elvesztésének igazolása.    

A jelentkezési lapot az első befizetéskor kell leadni!  
  

A SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKELVE!  


