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Jelentkezési lap 

A tábor időpontja és helyszíne: 2021. augusztus 9-13. (befizetési határidő: 2021. augusztus 4.), 

Hunnia iskolahajó (Budapest, Újpesti-öböl, Váci út 200.) 

  

Gyermek adatai 

Név: ___________________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _______________________________________________________________ 

 

Lakcíme: _______________________________________________________________________ 

Általános iskola neve, címe: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Szülő adatai  

Név: ___________________________________________________________________________ 

 

E-mail cím ______________________________________________ 

Egészségügyi adatok (kérjük, jelölje a megfelelő választ) 

Van-e a gyermeknek bármilyen érzékenysége, allergiája (étel, gyógyszer, stb.)?  Igen / Nem 

Van-e a gyermeknek súlyos egészségügyi problémája?  Igen / Nem 

Szed-e a gyermek gyógyszert?  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: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Hazajárás a táborból: 

Gyermekemet a következő személyek vihetik haza: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Gyermekem szülői/gondviselői felelősségre egyedül hazamehet __________ órakor. 

 

 

TAJ száma:    -    -    

Telefonszám (napközben elérhető!): +36   -    -     
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Szülői nyilatkozat 

 

Alulírott  _____________________________  jelentkezem _______________________________ (gyermek) 

nevében a Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Technikum által felső tagozatos általános iskolás gyerme-

kek részére szervezett nyári napközis táborba.  

 

A táborozáshoz kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozom, illetve az alábbiakat tudomásul veszem: 

1. A tábor díja 30.000 Ft / 5 nap / fő étkezéssel, programokkal, mely összeg előre fizetendő. A részvétel feltétele 

a jelentkezési lap és az aláírt szülői nyilatkozat elektronikus megküldése, valamint az átutalás igazolása a 

jelentkezési lapon feltüntetett befizetési határidőig. Levelezési cím: iskolatitkar@mhajozasi.hu.  

Az átutalást az alábbi számlaszámra teljesítem: 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 10032000-00335481-00000000  

A közleményben szerepeljen: matróztábor + gyermek neve.  

A befizetett összegről a következő névre és címre kérem a számlát kiállítani:  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A lemondási feltételeket lásd az 1. sz. mellékletben. 

2. Amennyiben a jelentkezési lapon kitöltött adatokban bármi változás történne, azt a lehető leghamarabb tu-

datom a tábor szervezőivel. 

3. A táborozás folyamán érvényes házirendet megismertem (2. sz. melléklet), gyermekemre nézve kötelező 

érvényűnek fogadom el. A házirend súlyos megszegése a táborból való kizárást vonja maga után. 

4. A táborozás folyamán bekövetkezett baleset vagy megbetegedés esetén a gyermek tábori felügyeletét ellátó 

személy azonnal értesíti a szülőt/gondviselőt. Amennyiben a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, 

felhatalmazom a tábor vezetőjét és meghatalmazottait, hogy eljuttassák gyermekemet az orvoshoz, és ennek 

költségeit magamra vállalom. 

5. Kötelességem bármilyen betegségről, balesetről vagy egyéb eseményről, ami a gyermekem képességét be-

folyásolhatja, tájékoztatni a tábor vezetőjét. 

6. A táborban való részvétel feltétele a táborszervező honlapjáról szintén letölthető egészségügyi nyilatkozat 

bemutatása legkésőbb a tábor első napjának reggelén. 

7. A tábor vezetői nem tudnak felelősséget vállalni az elveszített vagy megrongált értéktárgyakért. 

8. Hozzájárulok/Nem járulok hozzá,1 hogy a tábor folyamán gyermekemről kép- és/vagy hangfelvétel ké-

szüljön, és azt a Magyar Hajózási Technikum hivatalos felületein (honlap, facebook) közzétegye. 

9. Aláírásommal igazolom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hozzájárulok, 

hogy adataimat a tábor szervezője a táboroztatással összefüggésben kezelje.  

 

A fenti táborozási feltételeket elolvastam és elfogadom.  

 

Dátum:  

 ___________________________________ 

 Szülő/Gondviselő aláírása 

                                                 
1 A megfelelő szöveg aláhúzandó 


