
EGER SE NYÁRI TÁBOR JELENTKEZÉSI LAP 

 

Főbb paraméterek: 

 

Turnus szám: Turnus időpontja: 

  

 

 

A táborban részt venni kívánó gyermekre vonatkozó adatok: 

GYERMEK NEVE:  

GYERMEK SZÜL. HELYE, IDEJE:  

GYERMEK LAKCÍME:  

TAJ SZÁMA:  

GYERMEK ANYJA NEVE:  

 

A gyermekre vonatkozóan olyan információ, melyek a táboroztatást elősegítik (pl: allergia, 

egyéb tudnivalók, stb…; olvashatóan kérjük kitölteni): 

 

 

  

A jelentkezési lapot kitöltő törvényes képviselőre vonatkozó adatok: 

NEVE:  

LAKCÍME:  

TELEFONSZÁMA:  

E-MAIL CÍME:  

 

A jelentkezési lapot a tábor megkezdését megelőzően legalább 15 nappal olvashatóan, saját 

kezűleg aláírva kell visszaküldeni az info@egerse.hu e-mail címre! 

A jelentkezési lap elválaszthatatlan részét képezi a felelősségi nyilatkozat is! 

A táboroztatás első napján az egészségügyi és szülői nyilatkozatot a táborvezető vagy 

táboroztató edző részére kötelező átadni! 

A jelentkezési lapot kitöltő személy vállalja, hogy elektronikus postafiókját (e-mail címét) 

folyamatosan ellenőrzi a klub által megosztott információk megismerése érdekében. 

 

Dátum: 

 

A nyilatkozatot kitöltő törvényes képviselő aláírása: 

______________________________ 

mailto:info@egerse.hu


TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 

 

Jelen nyilatkozat a jelentkezési lap elválaszthatatlan részét képezi, azok együttes leadása 

alkotja a teljes jelentkezési dokumentációt! 

Én, ____________________________________ (törvényes képviselő neve), jelentkezem 

_______________________________________ (gyermek neve) nevében az Eger SE által 

szervezett nyári táborba. 

Tudomásul veszem, hogy a felvétel a jelentkezési lap, felelősségi nyilatkozat leadása és a 

díjak befizetése után lesz érvényes. 

Az alábbiakat elfogadom:  

1. Tudomásul veszem, hogy a tábor díja előre fizetendő és nem visszatérítendő. A fizetési 

módok tekintetében banki átutalás (adatok elérhetősége: www.egerse.hu) a tábor megkezdése 

előtt legalább 1 munkanappal vagy készpénzes fizetés esetén a tábor első napjának 

megkezdésekor esedékes. Az Eger SE a tábor díjáról kiállított számlát a tábor utolsó napján 

adja át. 

2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a térítési díjat nem fizettem be, a gyermekem nem 

vehet részt a tábor foglalkozásain.  

3. Amennyiben a kitöltött információkban bármi változás történne, azt a lehető leghamarabb 

tudatom a tábor szervezőivel.  

4. Amennyiben baleset vagy betegség esetén a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, 

felhatalmazom a tábor vezetőjét és maghatalmazottait, hogy eljuttassák a gyermekemet az 

orvoshoz és ennek költségeit magamra vállalom.  

5. Tudomásul veszem, hogy a kötelességem bármilyen betegségről, balesetről vagy egyéb 

eseményről, ami a gyermekem képességét befolyásolhatja, tájékoztatni a tábor vezetőjét.  

6. Tudomásul veszem, hogy a tábor vezetői nem tudnak felelősséget vállalni az elveszített 

vagy megrongált értéktárgyakért!  

7. Tudomásul veszem, hogy a tábort szervező a jelen feltételektől szigorúbb szabályokat is 

meghatározhat, akár szóban is a tábor ideje alatt. 

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és elfogadom a fenti feltételeket.  

Abban az esetben, hogy ezen a jelentkezési lapon téves és valótlan információ van, tudomásul 

veszem, hogy a felvétel érvényét veszíti. 

 

Dátum: 

 

A nyilatkozatot kitöltő törvényes képviselő aláírása: 

______________________________ 

http://www.egerse.hu/

