
 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

A tábor időpontja: 1. / 2. / 3. / 4. turnus, azaz 2019. ………. ………. (hónap) ………. (nap) 

Befizetés időpontja: 2019. …………………………… 

Táborozó gyermek neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ……………………………… , ………………………………………………………….. 

TAJ száma:  ………………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Kapcsolattartó szülő/gondviselő neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Kapcsolattartó telefonszáma, email címe: ……………………………………… , …………………………………………….. 

A gyermek az alábbi személyeknek adható ki: …………………………………………………………………………………. 

Fontos információk a gyermekről (allergia, betegség, érzékenység, egyéb): 

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

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

Jelentkezési lap leadása az előleg befizetésével, de legkésőbb a tábort megelőző egy héttel. 

A táborba hozni kell: hátizsák, esőkabát, időjárásnak és a helyszíneknek megfelelő öltözet (zárt cipő, szúnyog- és 

kullancsriasztó, napvédő krém), enni és innivaló (az ebéd kivételével). 

Jelen dokumentum hátoldalán a tábor rendje és egy megállapodás szerepel, amelyet a jelentkezési lap aláírásával a 

szülő/gondviselő elfogad. 

 

Sopron, 2019. ……………………………  

 

……………………………………… 

szülő/gondviselő aláírása 

 

  



MEGÁLLAPODÁS 

 

A megállapodás létrejött a fent megnevezett tábort szervező TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. mint Szervező, valamint a 

megnevezett gyermek törvényes gondviselője, továbbiakban mint Szülő, között az alábbi feltételekkel: 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy  Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú 

(8-14 éves) gyermek számára az „ERDEI NYÁRI TÁBOR” elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja 

befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába vagy bankszámlájára és a Szülő jelen megállapodást elfogadja, amelyet a 

jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával tanúsít. 

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a „napközis tábor” hétfőtől péntekig turnusokban zajlik, naponta 7:45 és 16:15 közötti 

időtartamban az alábbi napi program szerint 

a. 7:45-8:30 megérkezés, 8:30-10:00 reggeli foglalkozás, 10:00-10:30 tízórai szünet, 10:30-12:30 délelőtti 

foglalkozás, 12:30-13:30 ebéd, 13:30-15:30 délutáni foglalkozás(ok), 15:30-16:15 szülők érkezése. Minden 

pénteken közös gyermek-szülő program: 15:00-tól „kiállítás”. 

b. A turnus díja folyamatos felügyeletet, ebédet, délelőtti és délutáni programokat, beltéri- és szabadtéri 

foglalkozásokat tartalmaz. 

c. A Szerződő felek rögzítik, hogy a szülő 7:45-8:30-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének 

átadja és a tábor programidejének befejezésekor (15:30) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a Szülő 

hibájából 16:15 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díjat (5000 Ft/megkezdett óra) 

köteles fizetni. 

3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa 

biztosított személyek közül legalább 1 fő turnusonként pedagógiai képesítéssel rendelkezik. 

4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján 7 napnál nem régebbi orvosi igazolással bizonyítja, hogy a 

gyermek a táborozásra megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A szervező ezen 

igazolás hiányában a táborban való részvételt megtagadhatja. 

a. Amennyiben a gyermek a tábor ideje alatt megbetegszik, a Szülő köteles értesíteni a Szervezőket. Gyermeke 

csak az orvos által igazolt teljes gyógyulást követően vehet részt újra a táborban. 

b. Amennyiben a gyermek tábori felügyeletét ellátó személy észleli a gyermek megbetegedését, haladéktalanul 

értesíti a szülőket, akik haladéktalanul kötelesek a gyermeket a táborból hazavinni. 

5. A Szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott 

eszközökre, illetve ruházatának sérülésére. 

6. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen 

megállapodásban foglalt feltételeket, a helyszínek házirendjét és a megbízott oktatók irányítását. 

7. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékot módosítsa vagy a táborban való részvételt 

lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek: 

a. Lemondás feltételei: Amennyiben a lemondás időpontja legalább 5 munkanappal megelőzi a megjelölt 

turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő 

ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot lemondja, ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes 

díja megilleti a Szülőt. 

b. Módosítás feltételei: Amennyiben betegség vagy egyéb ok miatt a gyermek ne tudja megkezdeni a tábort, a 

Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyéveben egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak 

telítettsége azt lehetővé teszi.  

c. A lemondás feltételein kívüli okból a Szervező visszafizetésre nem kötelezhető. 

d. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondáskét vagy módosításként kizárólag írásos értesítést 

fogadnak el. 

8. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a 

Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben vagy banki átutalással a Szervezőnek befizeti vagy átutalja. 

9. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Sopron, 2019. …………………….. 

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

    Szülő             Szervező 


