
Jelentkezési lap 

 

Az Új Akropolisz gyermektáborába 
2015. augusztus 7-12. 

 
 

A táborozó neve ......................................................  Egyéb fontos tudnivalók  
(Gyógyszerhasználat, félelmek, kérések stb.) 

Születési dátuma .....................................................   

Lakcíme ....................................................................  
 .................................................................................  

TAJ száma ................................................................. 

 
Allergia .....................................................................  
 .................................................................................  
 
Táborozott-e már: 
még nem / napközis táborban / ott alvós táborban 
 
Vegetáriánus étkezést kér: igen/nem 

 
Iskolán kívüli tevékenységek, hobbik: 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
Gondviselő neve ....................................................... 

 
 
Gondviselő aláírása* 

Telefonszám, napközbeni elérhetőség 
 .................................................................................. 

 

 

A leutazásban segítséget tudok nyújtani…… fő részére 

 
 

Budapest, 2015. ..........................  
 

 

 
 

A szülő által befizetett összeget ( .................... Ft, azaz ........................................................ Ft ) átvettem: 
 

 ........................................  
(szervező) 

 
 

* A gondviselő aláírásával nyilatkozik, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, 
gyermekével kapcsolatban minden szükséges információt megosztott a tábor szervezőivel. 
Nyilatkozik továbbá, hogy a gyermek által okozott károkért teljes anyagi felelősséget vállal, és engedélyezi, hogy gyermeke 
pedagógus, illetve a megfelelő szakember felügyelete mellett részt vegyen a következő tevékenységekben: 

Tűzgyújtás, íjászat, zöldség- és fafaragás, nemezelés, gyapjúfonás, hímzés, kirándulás 
Engedélyezi továbbá, hogy a gyermekéről készült fotók az Egyesület honlapján és későbbi tájékoztató anyagokon megjelenjenek. 

  
 



Tábori tájékoztató 
 

Nyári táborunkat 2015. augusztus 7-12. között rendezzük meg az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület 
táborhelyén. 
 

Cím:    Fellegvár Ifjúsági Tábor 
3337 Egerbocs, Béke utca 25. 

 
Kapcsolattartó:   Pálosi-Magyar Myrtill 
Telefonszám:  +36/30/419-3028 
E-mail:   myrtill@tanit.hu 

 
 
Tudnivalók a regisztrációról 
 

A tábor teljes díja 27 500 Ft/fő. A regisztráció a jelentkezési lap és az előleg (15 000 Ft) befizetésével válik 
érvényessé. A fennmaradó összeget a tábor folyamán fizethetik be a résztvevők.  Amennyiben a jelentkezést 2015. 
július 15-ig visszavonják, az addig befizetett összeg maradéktalanul visszajár. A lemondási határidőn túl sajnos csak 
az előlegen felül befizetett összeget tudjuk visszafizetni, kivéve, 

• ha a gyermek a tábor előtt betegszik meg és erről orvosi igazolást hoz vagy 

• új jelentkező beszervezésével segít feltölteni a megüresedő helyet. 
Ezekben az esetekben természetesen az addig befizetett teljes összeget visszatérítjük.  
 
A táborozás megkezdése 
 
 A táborozás megkezdéséhez az indulást megelőző 4 napnál nem régebbi igazolás szükséges arról, hogy a 
táborozó egészséges, közösségi tevékenységekben részt vehet. A csatolt igazolást a helyszínen fogjuk összegyűjteni, 
ennek hiányában sajnos a táborozás megkezdése nem lehetséges. 
 
Utazás: egyénileg autóval vagy közösen autóbusszal. Az utazás költségeit a tábor díja nem tartalmazza, a szükséges 
jegyeket a buszállomáson vehetik majd meg az érintettek. A közös utazás részleteiről a jelentkezés függvényében 
később értesítjük a szülőket.  

• Várható indulás: augusztus 7-én 16:00-kor a Stadionok autóbusz pályaudvarról 

• Várható érkezés: augusztus 12-én 18:00-kor a Stadionok autóbusz pályaudvarra 
 
Mivel a megérkezés napján még nem tudjuk biztosítani az étkezést, ezért kérjük, hogy gondoskodjanak az aznapi 
vacsoráról gyermekük számára!  
 
A táborba lehetőség szerint a következőket hozzák magukkal: 
 

Hálózsák, gumicsizma, esőkabát, névvel ellátott kulacs vagy flakon, zseblámpa, törölköző, 
tisztálkodó eszközök, fésű, fürdőruha, papucs, váltócipő, kirándulócipő, nyűhető ruha, meleg ruha, 
pizsama, szennyes gyűjtő zacskó, kispárna, 1 fehér póló (festéshez), napszemüveg, kis hátizsák 
Napszúrás ellen: sapka vagy kendő, napolaj 
Kullancsok ellen: egyéni megelőzés, felkészülés 
 
 
 

Minden egyéb kérdéssel bátran forduljon a szervezőkhöz  



 
Az Új Akropolisz gyermektábora 

2015. augusztus 7-12. 
 

Szülői Hozzájáruló Jognyilatkozat 
 
 

1. Mint a Jelentkezési Lapon szereplő gyermek szülője/gondviselője (továbbiakban: Szülő) nyilatkozom arra 

vonatkozóan, hogy Gyermekem a megadott időpontban, a Fellegvár Ifjúsági Táborban (3337 Egerbocs, Béke 

utca 25.) megrendezett „Az Árpádok nyomában” című táborban (továbbiakban: Tábor) az alábbi feltételekkel 

részt vehet. Tudomásul veszem, hogy Gyermekem az én hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett 

feltételekkel vehet részt a Táborban.  

 

2. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy mindent megtesznek a gyermek színvonalas foglalkoztatásáért, illetve 

lehetőséget biztosítanak a sportolásra, mozgásra. A Tábor Szervezői jelen Jognyilatkozat aláírásával kijelentik, 

hogy a megnevezett napokon, napi ötszöri étkezést, valamint napközben italokat biztosítanak a táborban 

résztvevő gyermek számára. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy a gyermeknek a Tábor elhagyására a Szülő 

személyes jelenléte, illetve kérelme, engedélye nélkül nincs lehetősége. A gyermeket kizárólag a szülő, 

gondviselő, törvényes képviselő vagy bármilyen, általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki. A Tábor 

Szervezőit csak a Házirendben vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a 

Szülőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében felelősség a Szülőt 

terheli. 

 

3. A Szülő kijelenti, hogy nincs tudomása gyermekének semmilyen egyéb, olyan betegségéről, amelyet a 

Jelentkezési Lapon nem tüntetett fel. Az ott fel nem sorolt betegségekért és az azokból eredő esetleges 

sérülésekért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli. A Szülő jelen Jognyilatkozat aláírásával 

egyidejűleg igazolja a Tábor Szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé 

társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így a gyermek esetleges 

bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor ideje alatt a Tábor programjainak helyszínén történik, a 

gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább 

a Tábor szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire. Amennyiben a Gyermek nem magyar 

állampolgárságú, és ezáltal magyar társadalombiztosítási juttatásokban nem részesül, úgy a Gyermek köteles a 

Tábor teljes idejére érvényes Európai Uniós társadalombiztosítási kártyával vagy biztosítónál kötött utas- és 

balesetbiztosítással rendelkezni. Ennek hiányában a Gyermek kizárható a táborozásból. 

 

4. A táborozás megkezdését követően, bármilyen okból történő lemondás esetén a Tábor Szervezőinek nem áll 

módjában a tábor teljes díjának megtérítése. Kérjük a Szülőt, hogy esetleges lemondási szándékát minél előbb 

jelezze a Tábor Szervezőinek. A tábor díjának visszafizetésére csak abban az esetben van mód, ha a Szülő 

másik gyermeket tud a táborba szervezni.  

 

5. Ha a Tábor bármilyen okból nem kerül megrendezésre, akkor a befizetett tábordíjat a Szervezők hiánytalanul 

visszatérítik. 
 



 

6. A Táborban készült fényképek és videók a Tábor tulajdonát képezik. A Tábor minden jogot fenntart. 
 

7. A Szülői Jognyilatkozat részét képezi a Tábor Házirendje. A Szülő aláírásával igazolja, hogy Tábor házirendjét 

gyermekével közösen elolvasta és tudomásul vette. A Házirend megtalálható a tábor helyszínén, illetve kérésre 

a Tábor Szervezői azt a Szülő rendelkezésére bocsátják. 

 

Jelen Jelentkezési Lapot és a Szülői hozzájáruló Jognyilatkozatot a Szülők és a Tábor Szervezői elolvasták, 

megértették, kitöltötték, és mint akaratukkal és a valós tényekkel mindenben egyező tartalmú Jognyilatkozatot 

jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
…………………………………………, 2015. ………………………………..hó …………..nap 
 
 
 
 
 
 
 

Szervező     Szülő/gondviselő 
 
 
 
 



 

Az Új Akropolisz Gyermektábora 
2015. augusztus 7-12. 

 
 

Törvényes képviselő nyilatkozata a gyermek  
egészségi állapotáról nyári táborozáshoz 

 
 
 

1. A gyermek neve: ............................................................................................  

2. A gyermek születési dátuma: ...........................................................................  

3. A gyermek lakcíme: ........................................................................................  

4. A gyermek anyjának neve: ...............................................................................  

 
5. Nyilatkozat arról, hogy a gyermeken nem észlelhetők az alábbi tünetek egyike sem:                        

      
Láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, 
bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül-és orrfolyás, a gyermek tetű-és 
rühmentes:  
 

6. nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: 

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

lakcíme:  ...............................................................................................................  

telefonos elérhetősége:  ..........................................................................................  

 

 

7. A nyilatkozat kiállításának dátuma: 2015. …………………..hó…….…nap 

 

 

 
 
  ......................................................  
  Törvényes képviselő aláírása 
 
 
 
 
 
 
TÁJÉKOZTATÁS 
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészügyi feltételeiről szóló 12/1191. (V. 
18.) NM rendelet 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a táborozásban csak az vehet 
részt, aki arra egészségügyileg alkalmas”. 
A gyermek törvényes képviselője 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 kell átadni a táborozás 
szervezőjének. 
 



 

Az Új Akropolisz gyermektábora 
2015. augusztus 7.12. 

 
Házirend 

 

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk 

számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor. 

 

 

A Táborozók számára tilos: 

• a tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre 

behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi 

épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket. 

• a tábor területét a Táborvezető (Pálosi-Magyar Myrtill), jóváhagyása nélkül elhagyni. Ebbe bele 

tartozik a szobák takarodó utáni elhagyása is. 

• a Táborvezető vagy bármelyik nevelő utasítását szándékosan megszegni. 

• más Táborozókat, vagy nevelők testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi 

méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez. 

• más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni. 

• az ékszerviselés a sportfoglalkozásokon. 

• a szobákban romlandó élelmiszert tárolni. Erre a célra van kijelölt hűtőszekrény. 

 

A Táborozó köteles: 

• Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi 

nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek csak alá kell írnia ahhoz, hogy a 

gyermek részt vehessen a táborban. 

• a jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy 

gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról. 

• a veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi nevelőnek.  

• ügyelni a tábor egész területének (hálótermek, közös helyiségek, udvar) tisztaságára. 

 

Értékek felügyelete: 

• A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai 

eszközök) vagy készpénz hozatala megengedett, de a Táborszervezők nem vállalnak felelősséget a 

táborozók saját tulajdonú tárgyaikban keletkezett károkért, vagy azok elvesztéséért.  

• A tábor díja fedezi a napi ötszöri étkezést, ásványvizet az egész nap folyamán, ill. miden közös 

külső és belső program díját. Nem fedezi a táborba való utazás költségeit. 

 

 

 



Betegség vagy más okból történő visszamondás: 

• 2015. július 15-ig történő visszamondás esetén az addig befizetésre került összeg 100%-a 

visszafizetésre kerül. 

• 2015. július 15-én túl történő visszamondás esetén az előlegen felül befizetett összeg kerül csak 

visszafizetésre. 

• A teljes összeg csak az abban az esetben téríthető vissza, ha 2015. július 15. után a táborozó 

helyett egy általa szerzett másik táborozó vesz részt, vagyis a jelentkező helyett egy másik résztvevőt 

biztosít a szülő és az új résztvevő befizette a teljes tábori díjat. Így a teljes tábordíj visszatérítésére csak 

ebben az esetben van lehetőség.  

• Amennyiben a táborozó a táborozás megkezdését követően hagyja el a tábort, úgy semmilyen 

visszatérítésre nincs mód. 

 

A Házirend megsértése: 

• A Házirend többszöri könnyebb, vagy egyszeri súlyos megsértése esetén a Táborozót a 

táborozásból kizárhatjuk és hazaküldhetjük. Kizárás esetén a Szülő köteles gyermekéért jönni és 

hazavinni a következő nap. 

• A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén a turnus díja részlegesen sem kerül 

visszatérítésre. A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén fellebbezésnek helye nincs. 

 

A Szülőknek lehetőségük van: 

• kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni. 

 

Egyéb rendelkezések: 

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a 

táborszervező bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki. 

A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A Táborozók és Szüleik a jelentkezési lap aláírásával elismerik, 

hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét. 


